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1. УВОД 

 Подручје града Београда припада Холарктичкој биогеографској области 
и то средњеевропском региону низијских и брдских листопадних шума са 
одговарајућим дериватима зељасте вегетације у оквиру девет шумских 
екосистема и понтско-јужносибирском региону са карактеристичним 
екосистемом степа и шумо-степа који је заступљен на лесним платоима и 
брдима дуж реке Дунав. Припадност Холарктичкој биогеографској области 
карактерише се знатном разноврсношћу еколошких услова природне средине и 
знатним богатством облика живих бића и њихових заједница. Досадашњи развој 
града Београда довео је до уништавања природних аутономних екосистема и 
њихове супституције полуаутономним (пољопривредне површине) и 
неаутономним екосистемима (урбане зоне). Ради очувања природних 
екосистема Београда неопходно је посебну пажњу посветити његовим 
заштићеним природним добрима и аутохтоним екосистемима. 

 „Положај је Београда диван за око. Находећи се на висини којој 
подножје запљускује две велике реке, иза којих се разастире на запад китњасти 
Срем, а на североисток монотони Банат, с југа пак заокружена брежуљцима и 
падинама од свакојаке величине и облика, престоница се Србије може хвалити 
погледима, каквима је мало која варош богата у толикој мери.“1 

 Београдско подручје са својом широком урбаном зоном, пратећим 
руралним насељима и пољопривредним површинама, као и природним 
терестричним и акватичним екосистемима различитог степена очуваности 
(деградираности), суочава се са свим оним општим проблемима великих 
градова у Европи. Повољан положај, клима и богати природни ресурси у првим 
фазама су омогућили убрзану урбанизацију и развој града. Таква основа постоји 
и данас само што су њени капацитети већ толико искоришћени да ће даљи 
развој града кроз ширење урбане зоне неминовно довести до проблема у 
његовом функционисању. 

 Метрополитенско подручје Београда са непосредним окружењем 
представља индустријски најразвијенију зону у земљи. Велика концентрација 
становништва и индустрије проузроковала је загађивање ваздуха, воде и 
земљишта, као и друге утицаје на животну средину. Имајући у виду директну 
међузависност животне средине и људских активности, са становишта 
дугорочне организације коришћења, уређења и заштите простора основни 
стратешки циљ је заштита животне средине Београда, уз активну примену, 
перманентну контролу и одговорност за примену принципа одрживог развоја. У 
просторној организацији треба се ослањати на следеће принципе: задржати и 
штитити просторно вредне и очуване екосистеме; санирати и ревитализовати 
деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице загађења; одредити 
најадекватнији начин коришћења природних ресурса и простора са циљем 
очувања природних вредности и очувати подручја која се из стратешких разлога 

                                                 
1 Милићевић М. Ф., „Кнежевина Србија“, Београд, 1876. 
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не смеју загађивати и уништавати (заштићена природна добра, изворишта 
водоснабдевања итд.). 

 Без обзира, што су природни екосистеми београдског краја под снажном 
директном или индиректном антропопресијом, изузетно је важна улога 
заштићених објеката природе, како у самом градском језгру, тако и у његовој 
ближој и даљој околини. Заштита репрезентативних аутохтоних екосистема 
потребна је из више разлога: остваривање фитосанационе и продукционе 
функције природних екосистема су од изузетног значаја за здравију животну 
средину (нпр. пречишћавање загађеног ваздуха, очување земљишта), очување 
изворних предеоних целина и очување биодиверзитета посебно оних 
компоненти које су специфичне за београдски крај. 
 

Подручја Великог и Малог Ратног острва, иако се ради о релативно 
малом простору, могу се дефинисати као подручја од значаја за заштиту 
животне средине и културно-историјског наслеђа, а нарочито за очување 
биодиверзитета, јер се у њему срећу осетљиви и комплексни екосистеми и 
сачувана су подручја значајна за врсте и животне заједнице које га насељавају, а 
имају велику улогу и у одржавању биолошке разноврсности ширег подручја 
приобаља и самог града. 
 
 
1.1. Полазне основе за формирање концепције заштите, очувања, 

унапређења и одрживог развоја заштићеног подручја 

Завод за заштиту природе Србије је на основу својих законских обавеза и 
овлашћења, а у оквиру програма рада на заштити природе и природних добара 
на територији Републике Србије припремио Елаборат о заштити Великог и 
Малог Ратног острва на Дунаву, код Београда, као предео изузетних одлика. 
Правни основ за израду Предлога и за припрему и доношење аката о стављању 
под заштиту природног добра био је садржан у члановима 42., 43. и 45. Закона о 
заштити животне средине према којима се природно добро ставља под заштиту 
актом надлежног органа који садржи оцену испуњености услова и друге податке 
релевантне за одлучивање о стављању под заштиту, а на основу предлога 
организације за заштиту природе. Скупштина града Београда, на седници 
одржаној 8. априла 2005. године, на основу члана 42. ст.1. и члана 43. ст.3. 
Закона о заштити животне средине и члана 31. Статута града Београда је донела 
Решење о стављању под заштиту природног добра „Велико Ратно острво“, као 
предео изузетних одлика (у даљем тексту Решење). Заштићено природно добро 
поверено је на управљање Јавном комуналном предузећу „Зеленило Београд“ из 
Београда.  

 Природно добро „Велико Ратно острво“, ставља се под заштиту ради 
очувања живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних 
вредности од изузетног значаја за очување станишта природних реткости, 
ретких и угрожених птица мочварица и ради заштите репрезентативне 
морфолошке и геолошке творевине – речног острва, насталог на ушћу Саве у 
Дунав као продукт флувијалне фазе у фацији корита, које има еколошки, 
културно-историјски и рекреативни значај за град Београд. 
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 Непосредан законски основ за израду ПЛАНА УПРАВЉАЊА 
заштићеног природног добра „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“ садржан је у 
одредбама чланова 52 и 53. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, 
бр. 36/1009, 88/2010, 14/2016, 95/2018) којим се утврђује да управљач има 
обавезу да доноси план управљања за период од десет година и садржај плана 
управљања, а чланом 68. истог закона дефинисане су обавезе управљача 
заштићеног подручја. На план управљања заштићеним подручјем које је 
проглашено актом надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног 
органа јединице локалне самоуправе сагласност даје орган надлежан за послове 
заштите животне средине аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе 
(члан 54. закона). Планови управљања остварују се годишњим програмима 
управљања на које сагласност даје јединица локалне самоуправе. 
 
 Као подлога и полазиште за израду Плана управљања природног добра 
„Велико Ратно острво“, предео изузетних одлика за период 2021 – 2030. година 
користиће се следећи елементи, показатељи, акта и документација: 
 

• Законска регулатива:  
• Закон о заштити животне средине, „Службени гласник РС“ бр. 135/04, 

36/09, 36/09-други закон, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16, 76/18 и 
95/18-други закон; 

• Закон о заштити природе „Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/10, 
91/10-исправка, 14/16 и 95/18-други закони; 

• Закон о шумама, „Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 89/15; 

• Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, „Службени 
гласник РС“ бр. 128/14 и 95/18-други закон; 

• Правилник о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке 
и обрасцу рибочуварске легитимације, „Службени гласник РС“, 39/16; 

• Правилник о начину обележавања рибарског подручја „Службени 
гласник РС“, 16/16; 

• Правилник о садржини и начину вођења катастра риболовних вода 
„Службени гасник РС“, бр. 3/16; 

• Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива са Прилозима са листама врста 
који су његов саставни део, „Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11, 
32/16 и 98/16; 

• Правилник о измени правилника о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, 
„Службени гласник РС“, бр. 32/16; 

• Правилник о шумском реду „Службени гласник РС“, бр. 38/2011 и 
75/2016; 

• Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и 
садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне 
књиге, односно књиге шумске кривице, као и условима и начину сече у 
шумама, „Службени гласник РС“ бр. 65/2011, 47/2012 и 8/2017; 
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• Правилник о садржини Основа и Програма газдовања шумама, годишњег 
извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним 
шумама, „Службени гласник РС“, бр. 122/2003 и 145/2014-др. правилник; 

• Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног 
подручја „Службени гласник РС“, бр. 114/2014; 

• Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за 
његово коришћење, „Службени гласник РС” бр. 87/13 од 04.10.2013; 

• Правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја, 
„Службени гласник РС” бр. 117/14 од 29.10.2014; 

• Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја, „Службени 
гласник РС” бр. 117/14, 93/15 и 97/15; 

• Правилник о начину обележавања заштићених природних добара, 
„Службени гласник РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96; 

• Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних 
добара „Службени гласник РС“, бр. 81/10; 

• Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног 
подручја „Службени гласник РС“, бр. 85/2009; 

• Решење о одређивању рибарских подручја, „Службени гласник РС“ бр. 
76/94, 11/96, 53/00, 1/02, 6/02; 

• Решење о проглашавању рибљих плодишта на рибарским подручјима 
„Службени лист РС“ бр. 76/94, 79/02; 

• Директива о заштити природних и полу-природних станишта фауне и 
флоре (Directive on the conservation of natural and semi-natural habitats and 
of wild fauna and flora), Савет Европе, Директива Савета 92/43 EEC; 

• Стратегија биолошке разноврсности републике Србије за период од 2011 
до 2018 године, „Службени гласник РС“, бр. 13/11; 

• Генерални план Београда 2021. „Службени лист града Београда“, бр. 
27/03;  

• Регионални просторни план Административног Подручја Града 
Београда, Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички Завод Београда, 
мај 2004. год.; и друга законска и подзаконска акта. 
 

2. Предлог за заштиту Великог и Малог Ратног острва на Дунаву, код 
Београда, као предео изузетних одлика - „Велико Ратно острво“, Завод за 
заштиту природе Србије, Београд, 2002. година. 

3. Решење о стављању под заштиту природног добра „Велико Ратно острво“, 
бр. 501-362/05-XII-01, Скупштина града Београда, 2005. („Службени лист 
града Београда“, бр. 7/05), 

4. ЈКП „Зеленило Београд“, План управљања предела изузетних одлика 
„Велико Ратно острво“ за период 2011-2020., бр.VII/7-383/1, 

5. ЈКП „Зеленило-Београд“, Програм заштите и развоја заштићеног природног 
добра „Велико Ратно острво“, предео изузетних одлика, за 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. годину, Београд. 
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6. ЈКП „Зеленило Београд“, „Процена утицаја на животну средину санације 
канала Велики Галијаш на Дунаву, чишћењем измуљивањем и довођењем у 
претходно стање“, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 
Институт за хидротехнику, Београд, 2007. 

7. ЈКП „Зеленило Београд“, Oснова газдовања шумама за Г.Ј. Велико Ратно 
острво (2018-2027), Београд, 2018. 

8. ЈКП „Зеленило Београд“, Програм управљања рибарски подручјем предела 
изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 2015-2021., Београд 2015. 

9. ЈКП „Зеленило Београд“, Правилник о унутрашњем реду и чуварској 
служби, Београд, 2010. 

10. Картирање и вредновање биотопа за подручје Великог Ратног острва, Јавно 
урбанистичко предузеће, Урбанистички завод Београда, Београд, 2008. 

11. Програм едукације рекреативних риболоваца, заједнички Програм 
едукације „Србијашуме“ Београд и ЈКП „Зеленило Београд“, Београд, 2016.  

12. Обавештеност јавности о заштићеном природном добру. 
13. Систем финансирања, извори и висина средстава потребних за заштиту. 

 
1.2. Положај заштићеног природног добра „Велико Ратно острво“ 

Заштићено природно добро „Велико Ратно острво“ састоји се од две 
речне аде (Великог и Малог Ратног острва), које су смештене између 1172. и 
1169. km тока Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 метара акваторије, 
односно од коте 70,10 водостаја Дунава – коте ниског пловидбеног нивоа (ЕN). 
Заштићено природно добро чини и свака друга површина тла Великог и Малог 
Ратног острва која се, при најнижем стању водостаја налази изнад нивоа реке, 
као и сви спрудови који се јављају, односно који се могу јавити услед дејства 
водених струја и промена у вегетацији или као последица наноса, а који су 
повезани са адама (члан 2. Решења). 

Заштићено подручје се налази на територији градске општине Земун са 
укупном површином 167.90 ha (по Решењу), док спроведена геодетска снимања 
површине заштићеног добра из 2006. године показују да се површина 
заштићеног подручја увећала од последњег снимања (1952. год.) и да сада 
износи 211 ha 36 a 78 m2 (Велико Ратно острво 210 ha 64 a 38 m2, a Мало Ратно 
острво 72 a 40 m2). Велико Ратно острво обухвата следеће катастарске парцеле 
КО Земун: 2621, 2622, 2624, 2625, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631 и 2633, а Мало 
Ратно острво обухвата катастарску парцелу број 2632. 

 Заштићено природно добро се категорише као значајно природно добро 
III категорије. „Велико Ратно острво“ ужива посебни статус2 и по основу свог 
положаја, јер се непосредно ослања на међународне пловне путеве на Дунаву и 
Сави. Оно је једна од реперних тачака на најзначајнијем европском пловном 
путу (Коридор VII-NETS-Нови европски транспортни систем), који преко 
канала Рајна-Мајна-Дунав, повезује Северно са Црним морем. 

                                                 
2 Прилог број 1: Ортофото снимак „Велико Ратно острво“ 
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 Велико Ратно острво, настало као седиментна и алувијално-
акумулативна творевина услед успора и заустављања пешчаних наноса на ушћу 
Саве и Дунава, је често мењало облик и тај процес стварања траје и данас. 
Појава острва је први пут забележена у 16. веку, као мали пешчани спруд, који 
је касније подељен воденим каналом у правцу водотока Дунава. Најстарији 
ликовни приказ налази се на мапи мађарског картографа Лазара Деака, око 1514. 
године. Као што је мењало облик, тако је Ратно острво мењало и имена. 
Најстарији назив му је био Дунавско острво, затим Циганско острво, а тек 
крајем 18. века (1775.) на плановима се појављује ада одвојена у три дела, са 
називом Ратно острво. После Првог светског рата, кад су острва изгубила војни 
значај, Мало ратно острво је названо „Коњска ада“, а Велико Ратно острво се 
звало „Сиротињско острво“. Од када је Београд потпао под турску власт 1521. 
године, па све до краја светских ратова Велико Ратно острво је увек било у 
склопу ратних операција. 

 Велико и Мало Ратно острво се налазе у небрањеној плавној зони Дунава 
и зато неподесни за урбанизацију остали су без директног утицаја урбане зоне 
Београда, који их окружује у дужини од две трећине обале. Острва су остала као 
зелена оаза релативно сачуване природе која поседује разноликост и богатство 
живог света, карактеристично за некада широке плавне зоне Дунава и Саве. 

 За заштићено подручје утврђене су три зоне са различитим режимима 
заштите (члан 5. Решења) и то: 

1. Зона заштите природе – режим заштите I степена који има карактер 
специјалног резервата природе и обухвата: Мало Ратно острво у целини, 
зону приобаља Великог Ратног острва (форланд према Дунаву и Сави), 
шумски комплекс (међупростор између водених површина унутар 
острва), влажна подручја унутар Великог Ратног острва, водене 
површине око Малог Ратног острва и водене површине око I и II зоне на 
Великом Ратном острву; 
 

2. Зона рекреације – режим заштите II степена који обухвата: унутрашње 
делове Великог Ратног острва, некадашње обрадиве површине које се 
сада и у том статусу користе, ливадске површине и некадашње ливадске 
површине нападнуте багремцем и другим неаутохтоним врстама, део 
форланда према Дунаву који је делимично заузет бесправно изграђеним 
објектима и на ком су вршене неовлашћене интервенције на вегетацији и 
на тлу, као и локација јавног пристана према београдском делу са 
контолисаном јавном саобраћајницом и заштитном зоном у ширини од 
10 метара која повезује ову локацију са постојећом плажом Лидо; 
 

3. Зона туризма – режим заштите III степена која обухвата: плажу Лидо са 
планираним проширењем на коме се може лоцирати организована 
туристичко-рекреативна понуда и нови садржаји, водену површину која 
је окружује и локацију јавног пристана према београдском делу.  
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Поред ових режима заштите природно добро „Велико Ратно острво“ 

потпада и под следеће режиме заштите: зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања Београда, извориште водоснабдевања, водопривредни објекат, 
ловни резерват и риболовни резерват. 
 
 
1.3. Природне особености и вредновање заштићеног подручја 
 

Поред Шумадијске греде, најмаркантније обележје рељефа подручја 
Београда представљају долине Саве и Дунава, чије леве стране прелазе у 
Панонску низију, а десне чине најниже делове падина Шумадијске греде. У 
широким речним долинама Саве и Дунава усечена су дубока корита ових двају 
река, а акумулацијом речног наноса, прво као подводни спруд, а онда је Велико 
Ратно острво почело да израста изнад воденог огледала и да постаје ада. Поред 
овог највећег речног острва, у кориту Саве и Дунава постоји још неколико 
мањих ада, насталих акумулирањем наноса ових река, њиховим меандрирањем 
или нагомилавањем наноса при ушћу њихових притока. Велико Ратно острво је 
опасано са севера Дунавом, са истока Савом, а са југа и запада рукавцем Дунава, 
Дунавцем.  

Острво је сачињено од плавних наноса песка и земље. Клима је умерено 
континентална са израженим сушним периодом у јесен. Просечна количина 
кишног талога је 680 милилитара, снежни покривач се задржава просечно до 20 
дана. Биљни покривач је у великој мери девастициран. Делови острва су под 
утринама или културним степама заосталим после обрађивања земљишта, које 
се до скоро одвијало. Други делови су зарасли инвазивним алохтоним врстама, 
као што су шибљаци багремца. Релативно младе шуме су са ретким старим 
стаблима: беле врбе Salix alba обрасле купинама Rubus idaeus, тополама Populus 
alba и др. Постоје незнатне површине под трском рогозом. На појединим нижим  
плавним деловима сачувала се врбова шума која је сачувала фрагменте 
некадашњег станишта које је доминирало острвом. Лети након повлачења воде 
на обалама и спрудовима се формирају заједнице штирова, пепељуга и чичкова.    
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 Велико и Мало Ратно острво имају, међу очуваним влажним стаништима 
која се налазе у Београду највећу разноврсност у бројности животињских врста, 
посебно птица, и биљних врста везаних за мочварна станишта. На Ратном 
острву и око њега се среће, до сада регистрованих, 209 врста птица. Појава 
фитоценоза је зависна у највећој мери како од Саве и Дунава тако и од режима 
подземних вода. Ниво подземних вода је релативно висок и при већим 
поводњима избија на површину острва, док површина земљишта која се налази 
уз реку редовно се плави сваке године при највишем нивоу реке. Резултати 
истраживања и вредновања „Великог Ратног острва“, уз обухватање већег броја 
релевантних података: абиотички фактори, вегетација, врсте коришћења и 
интензитет ретких и угрожених врста биљака и животиња (орнитофауна, 
просторни распоред, састав и стање вегетације итд.) указују на присуство 
осетљивих и комплексних екосистема, значајних станишта за различите врсте и 
животне заједнице, односно на постојање биотопа већег или мањег значаја за 
очување живог света. 
 
 
1.3.1. Шумски екосистеми Великог Ратног острва3 
 

Поплавне шуме врба и топола широко су распрострањене у алувијалним 
равнима скоро свих европских река, а настале су на рецентним алувијалним 
наносима, који су у дубљим слојевима често оглејени, затим на смеђим, 
семиглејним и глејним земљиштима. То су високо динамични екосистеми за 
чији је континуирани развој неопходан променљив ниво воде односно режим 
плављења. У Европи  је тренутно остао очуван веома мали број плавних шума и 
око 90% природних плавних шума је потпуно  нестало. У европској директиви о 
стаништима  (анекс 1), ове шуме су окарактерисане као „приоритетна шумска 
станишта“, што их сврстава у најугроженије природне екосистеме. 
Најзначајнији међународни документи који алувијалне-хигрофилне шуме 
дефинишу као приоритетна станишта су Habitat Direktiva EEC/92/43 (1992/b) и 
Бернска конвенција (1979). Хабитат директива, која представља законски оквир 
за програм NATURA 2000, алувијалне-хигрофилне шуме у Србији укључује у 
кодове 91ЕО, 91FO и 9160, док Бернска конвенција на којој је базиран програм 
EMERALD Network  ове шуме укључује у кодове 44.1, 44.914, 44.2, 44.43, 41.2.4 
Шуме плавних подручја су станишта великог броја карактеристичних биљних 
врста, а уједно и обезбеђују све услове потребне за живот широког спектра 
животињског света и гљива. 

Сви типови шума Србије у првом степену систематизације улазе у 
основне јединице ценоеколошког координатног система - комплексе шума 
(појасеве) који су издиференцирани под утицајем три основна фактора 
неопходних за живот шумске вегетације: температура, влага и надморска 
висина уз остале ценолошке факторе који су повезани са биолошким 
карактеристикама и другим члановима екосистема. 

                                                 
3 Подаци су преузети из Основе газдовања шумама за Г.Ј. Велико ратно острво (2018-2027), 
Београд, 2018. 
4 „ФИТОГЕОГЕАФСКА АНАЛИЗА ВАСКУЛАРНЕ ФЛОРЕ ПЛАВНИХ ШУМА РАВНОГ 
СРЕМА (ВОЈВОДИНА, СРБИЈА), ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2011, 
бр.104, стр.41-46 
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У газдинској јединици Велико Ратно острво изведени су следећи типови 
шуме:5 

12 – Тип шуме беле врбе (Salicetum albae)  на бета-глеју6 

 Станишта шума беле врбе или местимични остаци природних састојина, 
налазе се у приобалном делу, на рецентном алувијалном наносу и има 
карактеристике β-глеја. У спрату дрвећа  доминира бела врба, а у спрату жбуња, 
и то у микродепресијама, местимично се појављују хигрофилне жбунасте врбе – 
бадемаста врба и ракита (Salicetum alba-amygdalino-purpureae на φ/ β-β глеју). У 
спрату жбуња су субспонтано раширене и егзоте (амерички јасен, аморфа и 
пајавац) а приземно су местимично и изразити хигрофити мочварно-глејних 
земљишта. 

Бета-глејеви притерасног дела алувијалне равни су глиновите иловаче до 
лаке глинуше са Gr-хоризонтом дубине 45-85 cm. Земљишта уз водоток, у 
приобалном делу полоја су лакшег механичког састава са Gr–хоризонтом 
дубине од 25-110 cm. Производни потенцијал ових станишта за белу врбу 
осредњи.   

13 – Тип шуме беле врбе (Salicetum albae)  на рецентном, влажном и 
слојевитом алувијалном наносу 

 Састојине овог типа шуме се јављају у форланду, на слојевитом 
алувијалном наносу и представљају  примарну, пионирску вегетацију. Влажење 
водом из речног корита је непрекидно и значајно тако да је спрат дрвећа мале 
висине и проређеног склопа углавном беле врбе са примесама црне тополе. 

У зависности од режима плављења смењује се развијен бујан спрат 
жбуња и приземне флоре са местима где их потпуно нема. Други спрат чине: 
Salix alba, Amorpha fruticosa, Ulmus effusa, Ulmus carpinifolia, Fraxinus 
angustifolia, Solanum dulcamara  итд. Спрат приземне флоре са највећом 
бројношћу и покровношћу чине: Lucopus europaeus, Polygonatum hydropiper, 
Bidens tripartitus, Aristolochia clematitis, Rumex conglomeratus, Menta aquatica, 
Rubus caesius   итд. 

Земљишни материјал представља рецентни, влажни, слојевити 
алувијални нанос где се смењују слојеви неуједначеног механичког састава уз 
перманентно и знатно влажење земљишта водом из водотока. Еколошко-
производна вредност оваквих станишта за врбу је задовољавајућа. 

 
30 – Тип шуме беле тополе (Populetum albае)  на рецентном наносу 

 Састојине беле тополе су монодоминантне и образоване су на 
алувијалном наносу. Спрат дрвећа, углавном чини бела топола, у спрату жбуња 
је примећено неколико врста док је приземна флора сиромашна врстама и мале 
покровности: Aristolochia clematitis, Bidens tripartitus, Glechoma hederacea итд. 

                                                 
5 Прилог број 2: Карта типова шума 
6 Прилог број 3: Карта састојинске припадности 
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 Неразвијени, слојевити алувијални нанос, у приобалном делу полоја река 
примарно је станиште беле тополе. Морфологију земљишног профила 
карактерише појава већег броја слојева механичког састава. Механички састав 
је лакши и варира од комада шљунка и камења преко песка до иловастог песка и 
песковите иловаче. Хумусно-акумулативни хоризонт је незнатан, а механички 
састав наноса и динамика влажења формирају суву педоклиму у приобалним 
деловима полоја те у вези са тим појаву заједнице беле тополе. 

35 – Тип шуме беле и црне  тополе (Populetum albo-nigrae Slav.52)  на мозаику 
различитих алувијалних земљишта 

Mешовите шуме црне и беле тополе на мозаику различитих алувијалних 
земљишта представљају завршни стадијум развоја плавних шума меких 
лишћара. То су флористички богате заједнице где се поред едификатора црне 
(Populus nigra) и беле тополе (Populus alba) у спрату дрвећа јавља и пољски 
јасен (Fraxinus angustifolia) и вез (Ulmus effusa). Земљишта су развијена и мање 
суве алувијалне парарендзине са хумусно акумулативним хоризонтом (10-20 
cm). Црна топола се јавља и код јачег влажења док се бела топола  примарно 
јавља на најсувљим стаништима у алувијалној равни. 

Полазећи од утврђених режима заштите, социјалне, општекорисне и 
производне функције шума установљене су наменске целине: „81“ – предео 
изузетних одлика - I степен заштите (заузима 62,2% укупне површине острва), 
„82“ предео изузетних одлика са режимом заштите II степена (заузима 31,4% 
укупне површине) и „83“ предео изузетних одлика са режимом заштите III 
степена (заузима  6,4 % укупне површине газдинске јединице). 

У газдинској јединици „Велико Ратно острво“, на основу стања шума по 
намени формиране су следеће газдинске класе:7 
  
Основна намена „81“ – предео изузетних одлика –  I  степен заштите 
Тип шуме 12: Тип шуме беле врбе (Salicetum albae) на бета глеју 
Састојинска целина: 

111 Висока шума врба                                                                     13,39 ха 
Тип шуме 13: Тип шуме беле врбе (Salicetum albae) на рецентном, влажном и 
слојевитом алувијалном наносу 
Састојинска целина: 

111 Висока шума врба                                                                     11,89 ха 
112 Висока шума врба са тополама                                                 3,82 ха 
116 Девастирана шума врба                                                             1,73 ха 

Тип шуме 30: Тип шуме беле тополе (Populetum albae) на рецентном наносу 
Састојинска целина: 

112 Висока шума врба са тополама                                               13,26 ха 
121 Висока шума топола                                                                   9,17 ха 
122 Висока мешовита шума топола                                                 1,71 ха 
269 Висока шума ОТЛ                                                                       1,66 ха 
453 Вештачки подигнута шума еуроамеричких топола                 2,09 ха 

Тип шуме 35: Тип шуме беле и црне тополе (Populetum albo-nigrea) на 
алувијалном наносу 
                                                 
7 Прилог број 4: Карта намене површина 
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Састојинска целина: 
112 Висока шума врба са тополама                                                14,00 ха 
122 Висока мешовита шума топола                                                  4,19 ха 

 
Основна намена „82“ – предео изузетних одлика –  II  степен заштите 
Тип шуме 12: Тип шуме беле врбе (Salicetum albae) на бета глеју 
Састојинска целина: 

111 Висока шума врба                                                                         5,80 ха 
Тип шуме 30: Тип шуме беле тополе (Populetum albae) на рецентном наносу 
Састојинска целина: 

112 Вештачка шума врба са тополама                                               8,72 ха 
121 Висока шума топола                                                                     6,66 ха 
122 Висока мешовита шума топола                                                   8,43 ха 
125 Девастирана шума топола                                                            1,29 ха 
457 Вештачки подигнута састојина лужњака                                   2,27 ха 
469 Вештачки подигнута састојина ОТЛ                                          1,22 ха 
494 Вештачки подигнута састојина црне тополе                              0,59 ха 

Тип шуме 35: Тип шуме беле и црне тополе (Populetum albo-nigrea)  на 
алувијалном наносу 
Састојинска целина: 

121 Висока шума топола                                                                     0,83 ха 
455 Вештачки подигнута састојина пољског јасена                         1,42 ха 
479 Вештачки подигнута састојина осталих четинара (таксодијум)       1,06 ха 

 
 

Основна намена „83“ – предео изузетних одлика –  III  степен заштите 
Тип шуме 13: Тип шуме беле врбе (Salicetum albae) на рецентном, влажном и 
слојевитом алувијалном наносу 
Састојинска целина: 
116 Девастирана шума врба                                                             4,01 xa 
Тип шуме 35: Тип шуме беле и црне тополе (Populetum albo-nigrea)  на 
алувијалном наносу 
Састојинска целина: 
        121                                                                                  Висока шума топола                                                                   3,93 xa 
 

Вредновање биотопа Великог Ратног острва извршено је по следећој 
класификацији: 

 
I ранг вредности; 
Биотопи веома високог значаја за врсте и животне заједнице: 
„шуме“, 
„Шума“ се налази у облику прстена око целог острва. У односу на стагнирање 
плавне и подземне воде јавља се Salicetum albae inundatum, Rupeto-salicetum 
albae  и Populetum nigrae. 
Стабла беле и црне тополе су већих димензија и ређег склопа. 
„групација жбуња на влажним стаништима“   
 
II ранг вредности; 
Биотопи нарочито значајни за орнитофауну. 
„плићак“, 
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„песковите блатњаве обале“ и 
„баре“ и „тршћари“. 
„Баре“ и „пешчари“ су са недовољно израженим појасевима у распростирању 
вегетације која је карактеристична за овакве просторе. Ободом су стара и висока 
стабла беле врбе, ретко црне тополе, а одмах затим врсте заједнице 
Shoenopleceto-Phragmitetum communis са доминацијом трске на великом 
простору. На неколико места јављају се „водена окна“ са флотантном 
вегетацијом. 
 
III ранг вредности; 
Остали биотопи, на мањим површинама и са релативно великом заступљеношћу 
на мањим дистанцама. 
 
 

 
 

 
На подручју заштићеног подручја регистрован је мали број врста дрвећа, 

што говори о хомогености шумских заједница и облика у којима се јављају 
поједине врсте, било као едификатори у појединим типовима шума или као 
пратеће. 
 
Стање шума по врстама дрвећа: 
 

Газдинска јединица „Велико Ратно острво“ 
Врста дрвећа Запремина 

m3 % 
Бела Врба (Salix alba L. ) 13.228,9 42,2 
Бела топола* (Populus аlba L.) 6.093,4 19,5 
Црна топола (Populus nigra L.) 9.451,3 30,2 
 I  - 214 835,6 2,7 
Пољски брест* (Ulmus minor Mill.) 0,6 0,0 
Вез*(Ulmus laevis Pall.) 23,2 0,1 
Копривић **(Celtis australis L.) 19,2 0,1 
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ОТЛ 279,1 0,9 
Амерички јасен  (Fraxinus americana L.) 736,4 2,4 
Јасенолики јавор (Acer negundo L.) 606,5 1,9 
Остали четинари 43,1 0,1 
Укупно у ГЈ: 31.317,1 100,0 

 
У газдинској јединици регистровано је 11 врста дрвећа од којих су пет 

аутохтоне, а доминантну заступљеност имају бела врба, бела и црна топола. 
Међутим, врсте као амерички јасен, негундо, багремац због својих биолошких 
особина, агресивности и инвазивности оптерећују овај простор у негативном 
смислу. Како су у првом степену заштите забрањене све активности, а прети 
опасност да инвазивне врсте потисну аутохтоне и на тај начин овај простор 
изгуби статус заштите I степена, управљач ће у сарадњи са Заводом за заштиту 
природе Србије планирати одређене мере и активности на сузбијању 
инвазивних врста на овом простору. На простору газдинске јединице 
евидентиране су четири врсте дрвећа које спадају у категорију ретких, 
реликтних, ендемичних и угрожених врста (реликтне и ендемичне, ретке и 
угрожене врсте у Србији према  TBFRA 20008 ) и то: бела топола, пољски брест, 
вез и копривић. 

Оценом основних карактеристика стања шума у овој газдинској јединици 
може се констатовати следеће: 

- Укупна површина газдинске јединице је 207,48 ha. 
- У газдинској јединици је раније наведеном Одлуком утврђен 

статус и режим коришћења који је сврсиходан пределу изузетних 
одлика, а у оквиру кога су издвојене три наменске целине, 
односно режими заштите ( „81“ – предео изузетних одлика -  I 
степен заштите на 62% обрасле површине; „82“ предео изузетних 
одлика са режимом заштите II степена на 31,4% обрасле 
површине и „83“ предео изузетних одлика са режимом заштите 
III степена на 6,4% обрасле површине. 

- Анализом односа обрасле и необрасле површине стање се може 
оценити неповољним тако да је  предвиђено пошумљавање дела 
површина шумског земљишта и ливада на укупној површини од 
14,41 ha; 

- У шумском фонду заступљене су високе шуме (природне и 
вештачки подигнуте) на укупно обраслој површини; 

- По очуваности преовлађују разређене  састојине ( 57,4 % ); 
- У односу на мешовитост преовлађују мешовите састојине 

(64,3%); 

                                                 
8 TBFRA  - Извештај о стању шума и начину коришћења UN-ECE-FAO:Forest resourses of 
Europe, cis, Nort America, Australia, Japan and New Zeland 
*ретка угрожена 
**ендемит 
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- У газдинској јединици премером је евидентирано 11 врста, при 
чему је доминантно учешће беле врбе (42,2%), црне тополе 
(30,2%) и беле тополе (19,5%). Оптерећујуће за шумски фонд 
јесте присуство инвазивних врста (амерички јасен, јасенолики 
јавор, багремац, повијуше и коровске биљке). 

- Стање шума по дебљинској структури карактерише доминантно 
учешће запремине стабала јаких димензија са 63,6 % и средње 
јаких са 24,6 %, али присутна су и стабла танких димензија са 
11,8%. Знатно учешће стабала јаких димензија увећава вредност 
фактора природне опремљености ових шума за рекреацију. Многа 
стабла аутохтоних врста дрвећа меких лишћара достигла су 
физиолошку зрелост одумирања и то представља додатни 
проблем у односу на принцип одрживости, посебно ако се има у 
виду угрожавајуће присуство, утицај и самообновљивост 
инвазивних врста као непожељних конкурената. 

- Стање шума по старосној структури карактерише присуство 
стабала различитих старости у складу са спонтаном сукцесијом 
шуме на острву; 

- Здравствено стање ових шума може се оценити осредњим; 
- Унутрашња отвореност је недовољна са аспекта потребе 

интензивне заштите и специфичног коришћења овог објекта. 
 
 
1.3.2. Картирање и вредновање биотопа за подручје Великог Ратног острва 

 
Карта биотопа на подручју Великог Ратног острва је просторни приказ 

података о разноврсности евидентираних биотопа и њиховој просторној 
заступљености. 

 

Урбанистички Завод Београда је урадио опсежан преглед биотопа 
Великог Ратног острва под називом „Картирање и вредновање биотопа за 
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подручје Великог Ратног острва“9 (Извод из Базе података о биотопима 
Београда). На том простору извршено је вредновање биотопа, првенствено са 
аспекта очувања диверзитета станишта и врста, такође њихове заступљености и 
дистрибуције. Такође, урађена је процена потенцијалне вредности биотопа и 
оцена актуелне вредности репрезентативно одабраних биотопа. Потенцијална 
вредност биотопа је вредност коју одређени биотоп може да достигне у 
природним условима без директних и индиректних антропогених утицаја. 
Реално вредновање биотопа је извршено на основу прикупљених података, 
према унапред дефинисаним критеријумима. За репрезентативно одабране 
биотопе извршено је детаљно теренско снимање флоре и вегетације, степена 
оптерећености и других параметара неопходних за потребе вредновања. 

Када се посматра распоред различитих фитоценоза на острву, у 
зависности од режима влажења, запажају се тзв. „галеријске шуме“, односно 
шуме се простиру и смењују у низовима зависним од количине влаге у подлози. 
Барска вегетација која се налази у каналу Велики Галијаш као и депресији која 
представља остатке некадашњег канала Мали Галијаш граде читаве „подводне 
ливаде“.  
 
 
1.3.3. Фауна заштићеног подручја 
 

Фауна предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“, изузев 
орнитофауне која је најзначајнија по бројности и разноврсности, није богата 
врстама. Велико Ратно острво, је проглашено и природним рибљим плодиштем 
(Решење о проглашавању природних рибљих плодишта на рибарским 
подручјима „Службени гласник РС“, бр. 76/94 и 79/2002) у оквиру рибарског 
подручја „Дунав III“, а од 2010. године рибарског подручја „Србија Запад“. 

ЈКП „Зеленило Београд“, као управљач заштићеног подручја, је кроз 
претходни средњорочни план управљања и оперативне годишње програме 
покренуло програм инвентаризације фауне, како би се поставиле основе 
газдовања и израдили адекватни програми мера заштите. Управљач је,  имајући 
у виду приоритетне програмске циљеве везане за истраживање и валоризацију 
компонената екосистема, угрожавајуће факторе, успостављање континуираног 
мониторинга стања екосистема, ефеката мера активне заштите и утицаја 
дозвољених активности, као и дугорочни карактер ових циљева на основу више 
Уговора о пословно-техничкој сарадњи, ангажовао стручне институције за 
реализацију тог посла што ће чинити и убудуће. 
 
 
1.3.3.1. Орнитофауна 
 

Због релативно очуване мочварне и водене вегетације и присуства 
великих водених површина, на овим просторима се још увек храни, гнезди и 
задржава већи број врста птица. Њихово присуство је условљено разноликошћу 
станишта, годишњих доба и водостаја. Ово станиште је готово нестало у Србији 
и одржало се само у фрагментима на спрудовима и у плавном делу обале уз 

                                                 
9 Прилог број 5: Флора Великог Ратног острва, списак биљних врста. 
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Дунав и Саву. Значајна површина овог подручја се налази и у плавној зони на 
левој обали Дунава преко пута Великог Ратног острва.  

 

 

Велики корморан Phalacrocorax carbo 

На Ратном острву и око њега се среће 209 врста птица врста птица10, 
сврстаних у 46 фамилије и 16 редова. На Великом Ратном острву 66 врста птица 
се гнезди, од којих су 43 станарице, а 23 селице. Резултати истраживања 
показују да овај простор представља тачку највећег биодиверзитета на 
територији Београда, када је реч о орнитофауни. На Дунаву уз острво у зимском 
периоду неке северне врсте птица мочварица зимују и то је једина прилика да се 
неке од ових врста могу срести у Србији.  

 

Редак гост са далеког севера, патка ледењарка Clangula hyemalis плива у 
друштву патака глувара на обали Малом Ратном острву (Фотографија  К. 

Пауновић) 

                                                 
10 Прилог број 6: Систематски списак птица забележених на Великом Ратном острву, др. Саша 
Маринковић 
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Велико Ратно острво окружено Савом и Дунавом омогућава боравак 

птица током целе године. Речни токови представљају путеве којим птице 
мигрирају. Зими остају незамрзнути и представљају прибежиште за боравак у 
неповољном периоду године. Проглашавањем Великог Ратног острва 
природним добром, пределом изузетних одлика омогућено је да се овај простор 
приведе намени и конзервационим мерама сачува и побољша. Орнитофауна 
Великог Ратног острва представља целину са друга два острва Чапљанац и 
Козара који се налазе са десне стране пловног пута Дунава.   

 

 

Црноврати гњурац Podiceps nigricolis зимује код Малог Ратног острва 
 

 
Велико Ратно острво поседује специфичности у саставу орнитофауне. 

Положај острва је омогућио велику разноврсност птица у непосредној близини 
центра Београда. На острву се могу видети изузетне врсте птица у њиховом 
природном станишту, међу којима орао белорепан, црна рода, 7 врста чапљи, 
преко 40 врста различитих патака, ронци са далеког севера и др. Зими и у 
периоду гнежђења може се забележити око 80 врста, док се у сеоби може 
регистровати преко 100 различитих врста птица на Великом Ратном острву и 
Ушћу.  

Приликом ниског водостаја издигне се из воде пешчани спруд на 
североистоку острва који привлачи шљукарице у сеоби. Велико Ратно острво је 
окружено плићим терасама погодним за исхрану различитих врста патака, док 
пловни ток Дунава са дубљом водом, отвара нишу за исхрану ронаца и великих 
корморана. На северу острва, тераса са плитком водом је израженија. Ушће Саве 
у Дунав образовало је делту повезану са великим површинама забарених 
станишта, која су се протезала до ушћа Тисе (Царске баре), Тамиша 
(Панчевачки рит) и меандра Саве (Обетска бара). Положај ушћа на јужном 
ободу панонског базена, где се сустичу умерено-континентална клима са 
степским утицајем, омогућава разноврсност станишта. 
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Обичан морски гњурац Gavia arctica се гнезди на далеком северу Европе 
(редовно зимује на Дунаву поред Великог Ратног острва) 

 
 

           

      Орао белорепан Haliaetus albicilla                  Црна рода Ciconiа nigra 

Већи број регистрованих врста птица на Великом Ратном острву налази 
се у списковима врста који прате најзначајније међународне конвенције из ове 
области и то: Конвенција о очувању миграторних врста дивљачи – Бонска 
конвенција; Конвенција о заштити европског дивљег живог света и природних 
станишта – Бернска конвенција и Конвенција о мочварама које су од 
међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица – Рамсарска 
конвенција.11 
 
 
                                                 
11 Шире о овоме у делу 4. Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја 
предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“, тачка 4.1.3. Међународне стратегије од 
значаја за заштиту природе предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“. 
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1.3.3.2. Ихтиофауна 
 
Подаци Републичког хидрометеоролошког завода Србије о водостају 

Дунава на хидролошкој станици Земун (км 1174) и Саве на хидролошкој 
станици Београд (км 2) указују да највиши просечни месечни водостаји 
коинцидирају са потребама рибљег фонда екосистема великих река. У периоду 
мреста, од фебруара до краја јуна, бележе се највећи месечни просечни 
водостаји током године на обе мерне станице, док се други, нешто мањи 
максимум бележи у рану јесен (септембар - октобар). Висине водостаја 
углавном су уједначене у распону од 400 – 500, изузев у 2003. години која је 
била врло сушна и кад су те вредности биле доста ниже (350 – 260), као и у 
2005. и посебно 2006. години, кад су водостаји били изузетно високи и 
прелазили су вредности од 600 (2005. године), односно 700 (2006. године). У оба 
случаја одступања водостаја од уобичајених максималних годишњих вредности 
може се констатовати да није било услова за успешан природни мрест. Период 
ниских вода за 2011. годину измерен у Хидролошкој станици Земун је трајао од 
маја до децембра месеца. Апсолутни максимум, тј. највиши водостај Дунава 
измерен у протеклих 100 година забележен је 2006. године у Хидролошкој 
станици Земун и износи 783 cm. 

Поред водостаја, температура воде у пролећном периоду углавном је 
свих година била у распонима који су одговарајући за природни мрест већине 
врста риба које се мресте у периоду фебруар – јуни. Све физичке и хемијске 
одлике воде Саве и Дунава које указују на њен квалитет и статус показују да, 
осим очигледно природно повећаних вредности гвожђа и мангана, нема 
показатеља већег органског оптерећења, те се услови за живот риба и других 
хидробионата у погледу квалитета воде и пре свега концентрације раствореног 
кисеоника у њој могу сматрати повољним за тај тип воденог екосистема. 

Ихтиофауна заштићеног подручја „Велико Ратно острво“ представљена 
је рибљим светом Саве и Дунава. Приликом узимања узорака у октобру 2003. 
године, констатовано је присуство 22 врсте риба из породица: Acipenseridae, 
Esocidae, Cyprinidae, Siluridae, Gobiidae, Centrarchidae i Percidae.12 Еколошки 
гледано, већина врста могу се сматрати типичним представницима заједнице 
потамона, са појединим елементима, врстама риба, заједнице доњег ритрона. 

    

  Бабушка Carassius gibelio                     Сунчица Lepomis gibbosus 

                                                 
12 Програм управљања рибарским подручјем предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ у 
периоду 2012-2021, др Предраг Симоновић, Биолошки факултет у Београду 
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 На основу истраживања састава ихтиофауне у току 2003. године у реци 
Сави на, тада, риболовном подручју „Сава II“ утврђено је узорком присуство 20 
врста паклара и риба из 6 породица (Petromyzontidae, Esocidae, Cyprinidae, 
Siluridae, Centrarchidae и Percidae). Осим ових врста, често се констатују и 
хибриди, који се током узимања узорака обично јављају појединачно. Појава 
хибрида карактеристична је за представнике породице шаранки (Cyprinidae) и 
последица је заједничког мреста на ограниченим мресним подручјима – 
плодиштима.13 

Подручје острва се током летњих месеци плави, када је висок ниво 
Дунава, то бројне рибље врста, за потребе мреста улазе у привремено 
оформљене или сталне баре на самом острву и у његово приобаље, које је 
богато воденом вегетацијом. Унутрашње водене површине Великог Ратног 
острва су Велики и Мали Галијаш. Велики Галијаш је некадашњи канал, од око 
800 метара дужине, који је био засут наносима и прораслом вегетацијома често 
и без воденог огледала. Он није имао директну везу са реком чиме је било 
онемогућено мрешћење рибе у њему. Последњих година се та директна веза 
остваривала само за време високих вода у пролеће, и то је веома кратко трајало, 
што је доводило до тога да риба улази у канал у току мреста али веома често 
није могла да изађе из канала јер је у међувремену ниво реке опао. Ово је 
доводило до изумирања рибе заробљене у каналу са свеукупним негативним 
последицама како на рибљи фонд, тако и на екосистем Великог Ратног острва.  

Завршетком радова у октобру 2007, а затим 2019. године на санацији 
канала Велики Галијаш и његовим довођењем у претходно функционално 
стање, добијено је природно рибље плодиште (посебно станиште риба) које 
доприноси разноврсности продукције рибљег подмлатка и очувању структуре 
заједница риба дунавско-савског речног екосистема. Не постоји бољи начин да 
се обезбеди једнако целовит и свеобухватан подстицај аутохтоне 
ихтиопродукције. Зато је враћање Великог Галијаша намени природног рибљег 
плодишта било од примарног значаја.  

Мали Галијаш, са око 550 метара дужине, је због прекида природне везе 
са речним коритом и засипања наносима приликом поплавних таласа потпуно 
без воденог огледала при водостајима нижим од коте обала Великог Ратног 
острва. На основу Решења (члан 2) око заштићеног подручја постоји заштитни 
појас ширине ширине 50 m водене површине. У Правилнику о унутрашњем 
реду и чуварској служби заштићеног природног добра „Велико Ратно острво“, 
предела изузетних одлика, у зони заштите природе (режиму заштите првог 
степена) забрањен је, између осталог и риболов, осим у истраживачке сврхе, на 
целој акваторији у границама „Великог Ратног острва“, у појасу ширине 50 
метара од обале због очувања изворног ихтиогенофонда и могућности природне 
репродукције. У каналу Велики Галијаш, риболов је забрањен целе године.14 

 
                                                 
13 Шире о овоме: Марић С., Николић В., Хегедиш А., Симоновић П., „Средњорочни програм 
унапређења рибарства на деловима рибарских подручја Сава I, Сава II, Дунав III и Дунав IV“, ЈП 
„Србијашуме“ и Биолошки факултет, Београд, 2003. 
14 Прилог број 7: ПОДАЦИ О КВАЛИТАТИВНОМ САСТАВУ РИБЉЕГ ФОНДА НА ОСНОВУ 
ИСТРАЖИВАЊА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ 
ПОДРУЧЈЕМ И МОНИТОРИНГА (*, заштићена врста; **, строго заштићена врста; A, алохтона 
врста) 
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Штука Esox lucius 
 

 
 

Канал Велики Галијаш на Великом Ратном острву 
 

Акватични систем природног рибљег плодишта Велики Галијаш је 
насељен макрофитском флором15 коју чине хидрофилна вегетација (субмерзна 
и флотантна), док су обале канала насељене емерзним формама и копненом 
вегетацијом. Истраживањима је утврђено присуство 21 акватичне биљне врсте 
на локалитету канала Велики Галијаш. 16 

 

                                                 
15 Коришћени су подаци из Извештаја о реализацији пројекта израде програма истраживања 
риба, водоземаца и гмизаваца у оквиру реализације годишњег програма заштите и развоја 
заштићеног природног добра, предео изузетних одлика „Велико Ратно острво“, Проф. др. 
Предраг Симоновић, Београд, 2008. 
16 Прилог број 8: Списак акватичних биљних врста на локалитету канала Велики Галијаш 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

26 

 Теренским истраживањима, кроз месечни мониторинг, извршена је 
анализа рибљег насеља канала Велики Галијаш као природног рибљег плодишта 
и идентификовано је укупно 17 врста из седам породица. 
 Такође, у оквиру програма истраживања риба, водоземаца и гмизаваца 
заштићеног природног добра предео изузетних одлика, „Велико Ратно острво“, 
урађена је и обрада узоркованог биолошког материјала (зоопланктон, бентос, 
организми у зони макрофитске вегетације). На основу тога сачињен је 
прелиминарни списак акватичних бескичмењака, заједница перифитона и 
бентоса канала Велики Галијаш, представљен врстама из следећих таксона: 
Protista (Ciliophora), Platyhelminthes, Rotatoria, Mollusca (Gastropoda, Bivalvia), 
Annelida (Oligochaeta, Hirudinea), Crustacea (Cladocera, Copepoda, Ostracoda, 
Isopoda, Amphipoda), Insecta, Bryozoa. У оквиру ових група, до сада је утврђено 
присуство следећих таксона: 

• Platyhelminthes: Rhabdocoela 

• Rotatoria: Floscularia sp., Asplanchna sp. 

• Mollusca: Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758), Planorbis  planorbis 
(Linnaeus, 1758), Limnea stagnalis (Linnaeus, 1758), Anodonta sp., Unio sp., 
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) 

• Bryozoa: Plumatella fungosa 

• Crustacea: Asellus sp., Scapholeberis sp, Cypridopsis vidua, Peracantha sp., 
Dikerogammarus vilosus, Cladocera (Chidorinae, Daphniidae) 

• Annelida: Stylaria sp., Piscicola geometra 

• Insecta (larveni stadijumi): Odonata (Zygoptera), Diptera (Chironomidae, 
Culex sp.), Heteroptera (f. Notonectidae) 
 

 

    
 
                    Planorbis planorbis                                     Plumatella fungosa 
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1.3.2.3. Батрахо и херпетофауна17  
 

Велики значај у овим рањивим екосистемима, какво је заштићено 
подручје Велико Ратно острво имају водоземци и гмизавци као прелазни и 
завршни чланови биоценоза.  Они насељавају све расположиве просторе и могу 
да достигну високу бројност. Водоземци представљају не само основну 
хранидбену базу за многе ретке и угрожене врсте птица, већ имају и велику 
улогу у регулацији бројности и сузбијању пренамножавања неких група 
бескичмењака. 

У оквиру класе Amphibia (водоземци), регистровано је присуство четири 
врсте реда Anura: велика зелена жаба, Rana ridibunda (Pallas, 1771); мала зелена 
жаба, Rana lessonae (Camerano, 1882);  зелена жаба, Rana kl. esculenta (Linnaeus, 
1758); гаталинка, Hyla arborea (Linnaeus, 1758). У оквиру класе Reptilia 
(гмизавци), констатовано је присуство три врсте из два реда. Ред Testudunes 
(=Chelonia):  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), барска корњача; ред Squamata: 
Natrix tessellata (Laurenti, 1768), рибарица и Natrix natrix (Linnaeus, 1758), 
белоушка. 

 

 
 

Велико Ратно острво 2019. год.  Emys orbicularis 
 

На заштићеном подручју су прелиминарно утврђени и простори 
репродуктивних центара и хибернацијских простора, а у односу на прописане 

                                                 
17 Коришћени су подаци из Извештаја о реализацији пројекта израде програма истраживања 
риба, водоземаца и гмизаваца у оквиру реализације годишњег програма заштите и развоја 
заштићеног природног добра, предео изузетних одлика „Велико Ратно острво“, Проф. др. 
Предраг Симоновић, Београд, 2008.  
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зоне заштите. Ти центри су лоцирани, у највећем делу у централним деловима 
острва и то првенствено у ближој околини канала Велики Галијаш. По густини 
популација издвајају се таксони груписани у комплекс Rana synklepton esculenta 
у оквиру класе водоземаца, док у оквиру класе гмизаваца то су таксони из 
породице белоушки (Natrix). 
 
 
1.3.2.4. Сисари Великог Ратног острва18 
 

Приликом анализе стања фауне сисара Великог Ратног острва мора се 
водити рачуна о води као кључном фактору у дефинисању еколошких услова 
који владају на заштићеном подручју. Сам настанак и формирање острва су 
резултат хидрогеолошких процеса, вода управља током еколошке сукцесије и 
највећи број станишта могу се окарактерисати као водена или влажна, а 
периодичне осцилације нивоа воде најдиректније  утичу на цео живи свет. Када 
се с времена на време ове осцилације искажу као потпуно и дуготрајно 
плављење, процеси сукцесије и формирање фауне (насељавање животиња) могу 
бити враћени значајно уназад, добар део фауне сисара тада се редукује или 
сасвим елиминише. Водено окружење заштићеног подручја представља додатну 
баријеру за насељавање неких врста сисара, али погодује насељавању неких 
других, нарочито семиакватичних. Острво није еколошки једнообразно 
станиште, већ га чине различита и бројна мозаично распоређена станишта. 

 
 

     
 

  Веверица Sciurus vulgaris     Обични пух Myoxus glis 
 

Разноврсност станишта и еколошких услова представља, такође, 
специфичност заштићеног природног добра „Велико Ратно острво“, а они су и 
условили да фауна сисара буде представљена са 23 забележене врсте. Ако се 
гледа укупан број врста на острву је то 37 уз 14 могућих19, 7 су бубоједи 
(Insectivora), 10 (+4) глодари (Rodentia), 13 (+9) слепи мишеви (Chiroptera), 5 
(+1) звери (Carnivora), a 2 папкари (Artiodactyla) - дивља свиња, Sus scrofa и 
срна, Capreolus capreolus. 

                                                 
18 Подаци коришћени у плану управљања су узети из Финалног извештаја пројекта 
„Инвентаризација, мониторинг и мере очувања фауне слепих мишева и других врста сисара у 
заштићени  природним добрима Београда (Пионирски парк, Академски парк, Бањичка шума, 
Велико Ратно острво), Мр Милан Пауновић, Београд, 2010. 
19 Прилог број 9: Стање фауне сисара Великог Ратног острва 
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 Већ годинама уназад управљач примећује трагове присуства дивљих 
свиња на доњем делу острва у близини канала Велики и Мали Галијаш и 
акваторији према Дунавској страни и Небојшиној кули. То смо сматрали, 
обзиром да је дивља свиња одличан пливач сасвим нормалним, јер су у 
„прашуми“ острва имале све што им је потребно. Чак њихово појединачно 
присуство смо регистровали током целе године. 
 У току 2018 и 2019 године долази до интензивне појаве дивљих свиња на 
целој површини острва, њихова бројност се повећава, а трагови су свуда па чак 
допиру и до објекта управљача, а околне баште које су у другој зони заштите су 
добрим делом уништене. Обзиром на њихову бројност ми смо се обраћали 
стручним институцијама, јер не само да је већи део острва прерован (меко тло са 
пуно хране је за њих врло погодно станиште), већ су почеле да причињавају 
штету, а оно што је најважније је наша брига о безбедности посетилаца, људи 
присутних на острву па и наших радника. Током поплава 2019 године велики 
број примерака је препливао Дунавац ка новобеоградској страни и нанео штету, 
али и један број примерака је настрадао у контакту са урбаним условима 
живота. Наредне слике су аутентичне са Великог Ратног острва настале током 
тих поплава. Прва је ноћна слика дивљих свиња на острву, а друга показује 
акцију спасавања младунаца од стране ловачког друштва и радника управљача. 
 
 

 
 

Велико Ратно острво, поплаве 2019. године 
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Акцију спасавања младунаца дивљих свиња од стране ловачког друштва Земун 
и радника управљача ЈКП „Зеленило Београд“ 

 
Друге врсте сисара не могу да допру до Великог Ратног острва, јер су 

станишта у којима живе релативно далеко или за њих на заштићеном подручју 
не постоје одговарајући животни услови. За неке од врста водена маса и урбани 
простор вероватно представља непремостиву препреку, мада се од ових врста не 
може сасвим искључити инцидентно присуство шакала Canis aureus и дивље 
мачке Felis silvestris који су према подацима аутора бројни у Панчевачком риту. 
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Први налаз патуљастог слепог мишића у Србији, Pipistrellus pygmaeus,  
на Великом Ратном острву 

 
 

1.3.2.5. Гљиве Великог Ратног острва 
 

Еколошка улога гљива у природи је изузетно важна, пре свега јер оне 
омогућавају разградњу мртвих биљних остатака и кружење материје. Само 
гљиве, бактерије и неке врсте протозоа у природи могу да разлажу лигнин и 
целулозу из мртвих биљака све до њихових основних компоненти и тако 
омогућавају да нове генерације биљака поново користе ове супстанце за свој 
раст. Друга изузетно важна улога гљива у природи је да ступају у специфичне 
симбионтске односе са великим бројем биљака и та заједница се назива 
микориза.  

Попут биљака и животиња, и гљиве су у природи угрожене, првенствено 
због уништавања њихових станишта и атмосферског загађења проузрокованог 
људским делатностима, у новије време и због глобалних промена климе. 
Последице су бројне, а једна од њих је пропадање шума у којима је нарушена 
микориза услед фактора који утичу негативно на гљиве. Због њихове изузетно 
важне улоге неопходно је очувати их у склопу опште биолошке разноврсности 
природе. 

На Ратном острву је до данас забележено 79 врста гљива20 (укључујући и 
плазмодијалне гљиве) што је мање од претпостављеног броја врста које би се 
могле очекивати на локалитету овог типа. Основни разлог томе је је недостатак 
вишегодишњих истраживања. Осим кратког периода током ког је обављена ова 
студија, 2017. година је у летњем и јесењем периоду била изузетно сушна што 
се негативно одразило на појаву спорокарпа на ширем подручју централног и 
јужног дела европског континента, па тако и на подручју Великог ратног острва. 

 

                                                 
20 Прилог број 10: Списак гљива Великог Ратног острва 
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Шумско пиле Laetiporus sulphureus 

 

Миксомицете су изузетно слабо проучене на територији читавог 
Балканског полуострва, па тако и у Србији. Стога су налази врста са Ратног 
острва веома вредни. Налаз врсте Physarum polycephalum је посебно 
интересантан, и с обзиром да је други налаз ове врсте на новобеоградској обали 
Дунава прекопута Ратног острва, ово се може сматрати једним локалитетом у 
ширем смислу. Једини други локалитет и налаз још из 1940. године је у околини 
Панчева. Иако космополитска и забележена на већем броју локалитета у 
Европи, ова врста није нађена нпр. У Холандији, нити у Великој Британији или 
у Ирској, иако су у овим земљама вршена интензивнија проучавања 
миксомицета, па су подаци са Ратног острва веома значајни за прецизније 
одређивање њеног ареала. 
 
1.4. Створене особености заштићеног подручја 
 

Заштићено природно добро „Велико Ратно острво“ се налази у оквиру 
грађевинског подручја Града Београда. Чланом 6. Решења, тачка 7. забрањена је 
изградња објеката на заштићеном подручју.  

У оквиру зоне туризма, режим заштите III степена, на плажи Лидо, од 
објеката, налази се реконструисани тоалет, чесме, тушеви, два рустик павиљона 
(користе се само у току купалишне сезоне), рустик мобилијар (клупе, гарнитуре 
за седење, клацкалице, љуљашке, корпе за отпатке), отворени терени на песку за 
одбојку и фудбал са рустик трибинама. Плажа Лидо се традиционално користи 
као излетиште Земунаца, тако да је лети изузетно посећана, иако је само 
делимично инфраструктурно опремљена. Реализован је и пројекат постављања 
теретане на отвореном која се састоји од девет справа. 
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Плажа „Лидо“ (поглед из чамца) 

 
На делу заштићеног подручја који припада зони рекреације, режим 

заштите II степена, налази се велики број привремених објеката, често веома 
трошних и склоних паду који су ту остали и након престанка издавања 
годишњих дозвола о закупу за коришћење пољопривредног земљишта. 
Општина Земун није издала ни једну дозволу од 2005. године од када је острво 
заштићено. Власници ових бесправно подигнутих објеката су према Земуну на 
више места прокопали прилазе до „својих“ објеката. 

ЈКП „Зеленило Београд“ је у зони рекреације, режим заштите II степена, 
направило рустик амфитеатар за потребе одржавања едукативних кампова и 
осталних промотивних активности. Такође, за потребе чуварске и рибочуварске 
службе управљач је направио рустик сојеницу. Да би се функционалније 
користио привремени објекат, рустик сојеница ЈКП „Зеленило Београд“ је 
израдило приступну стазу и плато – мол, за пристајање пловних објеката.  
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Амфитеатар 

 

    
 
              Кућица за раднике на ВРО    Мол на ВРО за потребе управљача 
  

Са ливадских површина зоне другог степена заштите извршено је 
уклањање непожељне, алохтоне вегетације, пре свега багремац, Amorpha 
fruticosa као и друге инвазивне коровске врсте. 

У периоду 2005/2006. година на заштићеном подручју урађен је највећи 
део геодетских радова; урађена је дигитална топографска основа Малог и 
Великог Ратног острва, полигона мрежа са 49 полигоних тачака и детаљна 
геодетска тродимензионална GPS мрежа у размери 1:1000 (растојање профила 
70 m), 1:500 (растојање профила 30-50 m) и 1:200 (растојање профила 10-15 m), 
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зависно од захтева терена и специфичних захтева појединих послова на острву. 
Полигона мрежа се одржава кроз контролу и одржавање појединачних 
геодетских тачака, контролу вегетације око и изнад тачака и одржавање 
комуникацијске линије између тачака, како би комплетна мрежа остала 
функционална. Доведено је у стање коришћења око 3500 m основних 
комуникација и око 5000 m привремених комуникација између полигоних 
геодетских тачака и тачака дефинисаних GPS-ом.  

Од последњег геодетског премера 1952. године укупна површина 
заштићеног подручја „Велико Ратно острво“ је повећана са 167.90.56 ha на 
садашњих 211.36.78 ha. У току извођења геодетских радова, на простору од 
почетка канала Велики Галијаш према Лиду, Оделење 1, чистина 3, 
идентификована је групација од 93 стабла мочварног чемпреса (Taxodium 
distichum).  

Заштићено подручје је обележено одговарајућим ознакама на сувом, 
обележене су и границе појединих зона унутар острва у складу са Правилником 
о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС“, 
бр. 30/92, 24/94, 17/96), постављене су информативне табле са општим мерама 
забрана и графичким приказом природног добра са обележеним режимима 
заштите као и табле за забрану риболова и обележавање канала Велики Галијаш 
као природног рибљег плодишта.  

У првој зони заштите, постављене су две осматрачнице за посматрање 
орнитофауне. Подизање осматрачница позитивно утиче на циљеве трајне 
заштите и очувања природних вредности заштићеног подручја као и едукацији и 
подизању еколошке свести у склопу одрживог туризма.  

 
 

 
 

Осматрачница поред канала Велики Галијаш 
 
Такође, извршена је санација канала Велики Галијаш чишћењем, 

измуљивањем и довођењем у претходно функционално стање21. Циљ 
ревитализације канала је да се, сходно Решењу о проглашавању природних 
                                                 
21 Прилог број 11: Канал Велики Галијаш пре и после санације 
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плодишта на рибарским подручјима („Службени гласник РС“, бр. 76/94 и 
79/2002), створе услови за природни мрест и очување рибљег фонда у каналу 
при различитим водостајима Дунава и Саве у за то карактеристичном периоду 
године. 

 

 
 

Канал Велики Галијаш, мај 2020. 
 

 
Током лета 2019 године реализован је пројекат „Одржавање 

функционалног стања канала Велики Галијаш на Великом Ратном острву“. 
Канал Велики Галијаш налази се у средишњем делу Великог Ратног острва, а 
настао је природним путем исталожавањем наноса и деловањем паралелних 
површинских токова при различитим режимима промене нивоа реке Дунав на 
ужем локалитету. 

На основу уговора о извођењу радова на измуљавању канала Велики 
Галијаш, од стране Надзорног органа Извођача радова и представника ЈКП 
“Зеленило Београд“ констатовано је да је потребно извести додатне радове те је 
постављен „пањоловац“ на улаз у канал. Након свих изведених радова 
достављен је Елаборат о изведеном стању. 
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Канал Велики Галијаш након изведених радова 

Управљач је у складу са потписаним уговором V-01 бр. 4011-12 од 
22.05.2012. и Анексом I V-01 бр. 4011-12 од 27.09.2012. са Секретаријатом за 
заштиту животне средине реализовао израду пројектне документације за 
отварање изворишта подземних вода на Великом Ратном острву. Након тога 
изведени су радови на изради истражно – експлатационог бунара на заштићеном 
подручју. У складу са  Решењем о условима заштите природе број: 019 – 2395/2  
урађен је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде 
Елабората о резервама подземних вода на подручју Предела изузетних одлика 
„Велико ратно острво“, општина Земун, град Београд на основу кога је и 
реализована израда истражно експлоатационог бунара - бушење бунара, радови 
на изградњи хидрограђевинског објекта у складу са законским прописима, 
стандардима и техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову 
врсту посла. На овај начин је обезбеђена техничка вода за потребе управљача. 

 

Истражно експлоатациони бунар (извођење радова) 
 

Редовном контролом орла белорепана (Haliaetus albicilla) утврђено је, да је 
као и 2014, и 2015 године присутан у гнезду са младунцем, те су изведени 
припремни радови на постављању опреме за видеонадзор гнезда које се налази 
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на 19,3 м висине, у складу са Уговором број: 14 – 148/15 од  29.07.2015. године. 
Редовном контролом орла белорепана (Haliaetus albicilla) утврђено је, да је и 
2016. године присутан у гнезду, те су изведени радови на постављању и 
комплетирању опреме за видеонадзор гнезда (набавка и  уградња стуба – рачун 
бр: 21/6101). Постављена је додатна опрема за обогаћивање hardver-a и  softwar-
a која је требало да омогући емитовање сигнала у реалном времену на 
интернету. 

Међутим, у октобру месецу 2017 године услед елементарних непогода и 
јаких олујних ветрова, дошло је ломљења стабла на којем је било смештено 
гнездо белорепана као и кидање целокупне опреме за видеонадзор. 

 

 
 

Гнездо орла забележено видеонадзором  
 
Управљач је реализовао и пројекат „Мини соларно независно напајање“, 

током 2019 године, са извођењем на терену и уградњом 9 соларних панела од 
275 Wp са алуминијским носачима и пратећом опремом. Соларни фотонапонски 
панели монтирани су на кров објекта и у току дана претварају сунчеву светлост 
у електричну енергију и обезбеђују независно напајање потрошача у сојеници 
током 24 часа дневно. Након тога, извођачи су доставили Пројекат изведеног 
стања и пустили у рад  систем за напајање. 
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2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ЗАШТИЋЕНОГ 

ПОДРУЧЈА  
 

Антропогени узроци промене животне средине су бројни (развој 
енергетике, рударства, индустрије, саобраћаја, туризма, пољопривреде, 
интензивна урбанизација). Социолошко-економски развој врши перманентни 
притисак на екосистеме (емисија сумпор диоксида, азотових оксида, угљен 
диоксида, пестицида, тешких метала, коришћење биолошких, минералних и 
водних ресурса). Тренутно стање животне средине у градовима (квалитет воде, 
ваздуха и земљишта, диверзитет флоре и фауне, проценат пошумљености итд.) 
резултат је како природних процеса, тако и антропогених притисака. Утицај 
промењене животне средине на жива бића огледа се у промени биохемијских 
процеса, метаболизма, физиологије, раста и развића, што може угрозити 
здравље и живот како људи, тако и других група организама. Одговор друштва 
на еколошке проблеме обухвата низ политичких, правних и економских 
активности и мера које су усмерене ка решавању еколошких проблема и 
максималном усклађивању социолошко-економског развоја са заштитом 
животне средине.  
 У најдрастичнијем случају антропогено индуковане промене животне 
средине могу угрозити опстанак појединих органских врста. Угрожавање и 
смањење биодиверзитета је глобални процес који добија забрињавајуће размере. 
Различите човекове делатности које уништавају и мењају природу, довеле су до 
промене или потпуног уништавања природних екосистема и предела, а са тим у 
вези и до неповратног губљења биолошке разноврсности, кроз ишчезавање 
великог броја органских врста или смањења њихових популација до критичне 
границе. Уништавање врста се остварује посредно кроз уништавање њихових 
станишта. Живи организми су депои генетских информација о еволуцији 
живота до данас, из тих складишта природа може, ако затреба, да изабере 
комбинацију која ће бити успешна у преживљавању. Управљање заштићеним 
подручјима и примена планова управљања, заштите и развоја је веома висока 
ставка у очувању биолошке разноврсности. 
 На заштићеном подручју „Велико Ратно острво“, не постоји, посебно 
систематско праћење буке, јонизујућег зрачења, квалитета ваздуха, земљишта  и 
осталих параметара који се мере од стране стручних институција на нивоу 
града. Сем квалитета воде на купалишту плаже Лидо22, сви остали параметри се 
односе, у целини гледано на град Београд, а не на само острво. 

 
 
 
 

                                                 
22 Прилог бр. 12: Квалитет воде купалишта „Лидо“, са резултатима квалитета воде од 2011- 
2019. године. 
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА И ФАКТОРА 

УГРОЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 
 

Процена величине и вредности биодиверзитета одређене територије је 
први и најважнији корак у његовом очувању, заштити и унапређењу. 
Поремећаји биолошке разноврсности су данас достигли забрињавајуће размере. 
Они се своде на субституцију природних и биодиверзитетом богатих 
екосистема и предела различитим једноличним и сиромашним, антропогено 
измењеним пределима. Видљива манифестација ерозије биодиверзитета је 
рапидно нестајање врста, све већа угроженост живог света и њихових станишта. 
Зато, сачувана плавна и мочварна подручја изузетно су значајна као сачуване 
ретензије, а представљају важна природна плодишта риба, битна за очување не 
само рибље, већ и фауне гмизаваца и водоземаца, а нарочито бројних врста 
птица чија су то природна станишта и хранилишта. Напуштање пољопривредне 
производње на Великом Ратном острву је позитивно утицала на диверзитет 
живог света са једне стране и природних станишта са друге стране, тако да 
долази до промене у саставу и бројности орнитофауне зато што је повећана 
покровност острва високом вегетацијом.  

Најзначајнији аспект угрожавања заштићеног подручја је негативан 
антропогени утицај, односно људска небрига, као и недовољна свест грађана о 
вредностима и значају заштите природних добара и природе уопште.23  

Антропoгени узроци промене животне средине су бројни. Социолошо-
економски развој врши перманентан притисак на екосистеме. Утицај промењене 
животне средине на жива бића огледа се у промени биохемијских процеса, 
метаболизма, физиологије, раста и развића. У најдрастичнијем случају 
антропогено индуковане промене животне средине могу угрозити опстанак 
појединих органских врста. Посебно, високо специјализоване врсте, са уском 
еколошком амплитудом, нестају далеко бржом стопом од еуривалентних врста 
које су адаптиране на шире варирање еколошких услова. 

На делу острва, у другој зони заштите, зони рекреације, налази се 
противправно саграђено насеље од стране грађана који су имали решења о 
коришћењу земље у пољопривредне сврхе, и то пре заштите острва као 
заштићеног подручја. Неколико нелегалних објеката, типа сојеница, налази се и 
у првој зони заштите. Неопходно је предузети све законске мере, а сходно 
Решењу, од стране управљача, а у сарадњи са надлежном инспекцијом 
Скупштине града Београда, на уклањању бесправно подигнутих објеката и 
спречавању подизања нових, како не би дошло до угрожавања заштићеног 
подручја. 
 Спољашњи узроци који могу да доведу до угрожавања заштићеног 
подручја, који утичу и на промене неких од најважнијих карактеристика њихове 
биолошке и хидроморфолошке разноврсности, односе се на експлоатациони 
                                                 
23 Активности, делатности и процеси који могу представљати проблем угрожавања природних 
вредности Великог Ратног острва су наведене у наставку текста. 
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притисак, загађење, заузимање и промену намене простора, а нарочито на 
нестабилност природних циклуса (поплаве). Острво је изложено глобалним 
загађењима из околних река, а изливање непречишћене градске канализације 
(Београда и Земуна) загађују воду, како у приобаљу, тако и само острво, док се 
чврсти отпаци таложе у плавним деловима, обраслим врбама и жбуњем. 
 Загађење вода, промене режима вода, велике и неправилне промене 
водостаја којима је изложено поплавно подручје Великог Ратног острва уз реке 
(форланд), као и антропогена еутрофизација и еколошка изолованост од других 
водених екосистема (изузев у време гнежђења и исхране), може довести до 
„упрошћавања“ једног веома значајног, не само у локалним размерама, 
подручја. 
 Највреднији биотопи Великог Ратног острва су очуване шуме и жбуње на 
влажним стаништима. Они представљају станишта највећег броја птичјих врста 
међу којима се истичу оне које спадају према међународним критеријумима у 
угрожене врсте. Такође су значајни остаци бара и трстика унутар острва, као 
станишта појединих животињских врста везаних за водене биотопе. Око острва 
је присутан и привредни риболов, и то мрежама целе године, а веома често и 
криволов. 
 Вегетација Великог Ратног острва и њен мозаички распоред, а 
последично и састав и бројност животињског света, углавном орнитофауне, 
регулисана је режимом подземних вода као и сталним или повременим 
плављењем. Ове природне појаве угрожавају песковите и муљевите приобалне 
делове острва, услед чега се на једној страни острва обала спира, а на другој 
насипа. Обале острва зато мењају изглед, појављују се нови спрудови, а и 
затварају се некадашњи рукавци и пролази у дубину острва који су имали везу 
са главним током реке и снабдевали се водом.  
 Интеракција процеса у природи, и у ближем и у даљем окружењу, 
доводи, поред позитивних и до нежељених ефеката који угрожавају природне и 
друге одлике Великог Ратног острва, а огледају се кроз: 

• честе промене обалске линије острва услед промене водостаја, 
успоравање брзине водотока Дунава и Саве услед успора бране 
хидроелектране „Ђердап“, чиме је потпомогнут процес колматације 
корита река, 

• промене температурног режима Саве, као резултат рада термоелектране 
„Никола Тесла“ у Обреновцу, 

• упуштање отпадних вода (неидентификованог порекла) са механичким и 
хемијским загађивачима које потенцирају процес колмирања речног дна, 

• опадање интензитета инфилтрације вода из водотока у водоносни слој, 
• могућност брзе инфилтрације разних полутаната (феноли, пестициди, 

детерџенти, тешки метали) у водоносник острва и на тај начин 
контаминирања његових вода, 

• узводна изградња напера ради обезбеђења пловидбе и стабилизације 
обала Дунава. 
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Просторна изолованост „Великог Ратног острва“ заједно са променом 
режима воде и великим неправилним променама водостаја и тиме изазваним 
променама у вегетацији јесте најбитнији фактор угрожавања и ограничавајући 
фактор његовог коришћења.  
 Велика угроженост вегетацији острва прети како од сапрофитске и 
паразитске микофлоре, тако и од гљива проузроковача трулежи дрвета као и 
паразита који се јављају на кори, лишћу и корену. На Великом Ратном острву је 
присутно око 25 алохтоних биљних врста (што чини више од 20% од укупног 
броја биљних врста регистрованих на острву), од којих више од 10 врста имају 
инвазивни карактер. Ипак највеће претње за нестанак поплавних шума током 
историје али и данас, поред промене намене земљишта, мењања токова и облика 
река дизањем насипа, исправљање природних меандара и пројектовање брана  
јесте присутност инвазивних биљних врста. Све поменуте активности имају 
утицаја на смањење повезаности река и њихових плавних површина а тиме 
угрожавају и ограничавају појаву плавних шума.24  

Адвентивне биљне врсте укључује интродуковане биљне врсте које 
успеју да се одрже изван њиховог историјског природног ареала, као последица 
случајног или намерног уношења од стране човека, као и да се у тим условима 
репродукују без антропогене асистенције (или упркос њој). Инвазивне 
адвентивне врсте могу узроковати озбиљне неповратне промене на генетском, 
специјском и екосистемском нивоу. Није занемарљив утицај ових врста на 
материјална добра као и на здравље људи (алергијске реакције и др.).  

На основу реализованог пројекта „Мапирање биљних инвазивних врста 
на заштићеном подручју – предео изузетних одлика – Велико Ратно острво“ 
може се са сигурношћу констатовати да је скоро цела површина заштићеног 
подручја узурпирана инвазивним врстама. На неким деловима је присутна 
њихова потпуна доминација, док се негде појављују само у шумским 
комплексима као врсте доњег спрата. На простору заштићеног подручја 
идентификован је већи број инвазивних врста али због различитог степена 
инвазивног деловања на промену станишта  у најагресивније врсте спадају: Acer 
negundo, Amorpha fruticosa, Ailantus altissima, Echinocystis lobata, Rubus caesius, 
Fraxinus pennsylvanica, Acer saccharinum, Vitis riparia. Врста  Rubus caesius је 
широко распрострањена широм Европе и не сврстава се у инвазивне врсте са 
становишта порекла али због лошег утицаја на развој примарне вегетације је 
евидентирана на острву. Од осталих инвазивних врста на острву су 
евидентиране: Abutilon theophrasti, Fraxinus lanceolata, Amaranthus retroflexus, 
Amrosia artemisifolia, Aster tradescanti, Aster lanceolatus, Paspalum paspaloides, 
Xanthium strumarium spp.italicum. Инвазивне врсте најчешће се појављују 
заједно и граде врло густ склоп који потпуно онемогућује развој аутохтоних 
врста. 

 

 

 

                                                 
24 Баковић Д. „Мапирање биљних инвазивних врста на заштићеном подручју-предео изузетних 
одлика „Велико Ратно острво“, Београд, 2012. 
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Преглед и дистрибуција багремца на Великом Ратном острву 
 

 Мере борбе против инвазивних адвентивних биљних врста могле би се 
поделити на мере превенције интродукције и установљавања биљака и мере 
контроле и искорењивања већ присутних врста. Поред интродукције и 
деградација природних екосистема је неопходан предуслов да би се дошло до 
установљавања адвентивних врста. Заштита природних екосистема је нужна, а 
посебно оних који се по својој природи сматрају нарочито фрагилним. 
 Ризици угрожавања предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ су: 

• непоступање у складу са Генералним планом Београда 202125; 
Регионалним просторним планом Административног Подручја Града 

                                                 
25 Концепција урбаног развоја и стратешка опредељења ГП Београда 2021 из 2003. године 
задржани су у важећем ГУП Београда 2021, уз преиспитивање економских и демографских 
услова и усклађени са измењеним приоритетима Града. 
Окосницу планског развоја Београда чине локације за велике градске пројекте, простори од 
посебног интереса за град, рехабилитација и трансформација некадашњих индустријских и 
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Београда; Посебном основом газдовања шумама; Планом и Програмима 
управљања рибљим плодиштем, као делом рибарског подручја; водним 
основама и другим стратегијама, пројектима и програмима који се тичу 
заштићеног подручја; 

• непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе које се 
односе на обавезе управљача (прибављање услова заштите природе и 
животне средине, обезбеђивање одговарајућих сагласности за 
спровођење разних активности и делатности на заштићеном подручју, 
као и поступање у складу са плановим, пројектима и другим основама) и 
Законом о шумама; 

• непоступање у складу са одредбама Решења; 

• непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и 
чуварској служби заштићеног природног добра „Велико Ратно острво“, 
предео изузетних одлика; 

• неуспостављање система сталног мониторинга свих параметара 
квалитета животне средине на заштићеном подручју; 

• друге активности и процеси које се спроводе супротно принципима 
заштите и одрживог развоја природних ресурса и добара „Великог Ратног 
острва“. 
Потребно је истаћи да фактор угрожавања на Великом Ратном острву 

може изазвати и пренамножавање дивљих свиња којих већ има у критичном 
броју у односу на површину острва. Хране имају довољно, а и немају 
природног непријатеља, такође, забрањен је и лов. Управљач ће у наредном 
периоду покушати да у сарадњи са републичким и градским стручним 
службама изнађе решење за овај изазов. 

                                                                                                                                            
војних комплекса, уз раније дефинисана планска решења за привредне зоне и паркове. План је 
усвојен марта 2016. године и објављен у „Службеном листу града Београда“ број 11/2016. 
 

http://sllistbeograd.rs/pdf/2016/11-2016.pdf#view=Fit&page=1
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4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, 

УНАПРЕЂЕЊА  И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПРЕДЕЛА 
ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“ 

 
Због свог изузетног географског и геополитичког положаја, са свим 

својим природним особеностима и предеоним вредностима, Велико Ратно 
острво је изазивало у прошлости разноврсне интересе коришћења. Један од 
разлога што Велико и Мало Ратно острво још увек представљају оазу нетакнуте 
природе јесте и присуство сталних конфронтација различитих интереса и идеја 
о његовом коришћењу. Развој еколошке свести о значају острва као дела 
очуваних влажних станишта је однео превагу у опредељењу коришћења овог, 
веома важног, простора за град Београд. Ови простори обезбеђују и заштиту 
генетског материјалa, „in situ“, што је од изузетне научне, социјалне и 
економске важности.  

Проглашење заштићених подручја једно је од најзначајнијих оруђа за 
заштиту биолошке разноврсности као свеукупности гена, врста и екосистема на 
јасно одређеном подручју. Биолошки диверзитет може се дефинисати као 
варијабилност живог света и представља вишекомпонентни, сложени параметар 
који обухвата интраспецијску (популациону) и интерспецијску (ценотичку) 
разноликост. 
 Реализација концепта заштите и одрживог развоја, подразумева 
функционалну, саобраћајну и економску интеграцију целог простора и 
повезивање подручја са непосредним и даљим окружењем. Концепт заштите, 
односно циљеви и критеријуми заштите и избора коришћења природног добра 
су постављени по неколико основа и нивоа: 

• Заштита биодиверзитета очувањем генетског, специјског и екосистемског 
биодиверзитета и коришћењем на одржив начин који обезбеђује тај циљ. 
Овај ниво заштите се обезбеђује проучавањем генофонда, формирањем базе 
података и инвентаризацијом и категоризацијом елемената компоненти 
биодиверзитета. Неопходно је предузимати дугорочна екосистемска 
истраживања интердисциплинарног обухвата; континуално праћење стања 
биодиверзитета, угрожавајућих фактора и одржавање биодиверзитета и 
биолошких ресурса у складу са политиком одрживог развоја. 

• Заштита и коришћење ресурса обухвата заштиту изворишта 
водоснабдевања, заштиту природног плодишта риба и рационално 
коришћење сировина. 

• Заштита посебних предеоних вредности заштићеног подручја, у 
урбанистичком и еколошком планирању, очување амбијенталних, 
естетских и рекреативних потенцијала, односно заштита простора, ради 
укључивања у специфичну туристичку понуду (екотуризам). 
Значи, при утврђивању намена заштићеног подручја „Велико Ратно 

острво“ истичу се три приоритета који су међусобно условљени: еколошка 
функција (заштита влажних станишта, станишта врста и биоценоза, заштита 
водних и других ресурса, али и специфичне геоморфолошке и хидрогеолошке 
творевине); културна функција (очување вековима препознатљиве слике града, 
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историјског пејзажа Београда и Земуна) и развојна функција (екотуризам на 
бази примарних мотива, локалног, регионалног и међународног значаја). 

Ове примарне функције омогућавају развој и следећих активности: 
васпитно-образовне (упознавање природних и историјских вредности кроз 
едукативне и образовне програме), научно-истраживачке и стручне активности 
(праћење стања и развоја живог света у води и на копну, интердисциплинарна 
истраживања могућности активног управљања природним системима у 
антропогеном окружењу). 

Узимајући у обзир специфичност положаја заштићеног подручја „Велико 
Ратно острво“ у урбаном простору Београда и Земуна, његове историјске 
перформансе, његове најмаркантније особине су следеће: аутентичност, 
интегралност екосистема, пејзажне вредности, репрезентативност и 
разноликост. 

Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја 
заштићеног подручја „Велико Ратно острво“ су: 

• заштита природе, природних вредности, очување биодиверзитета; 

• очување предела26, Варијетет 3д, Велико Ратно острво; 

• очување Великог Ратног острва као јавног и трајног добра, које чини 
фиксни елемент система зеленила града;27 

• заштита животне средине; 

• развој одрживог туризма; 

• унапређење и развој едукативних активности. 
 
4.1. Заштита природе, природних вредности и очување 

биодиверзитета 
 
Заштита природе и природних вредности оствариће се кроз: 

• очување разноврсности дивље флоре и фауне, њено повећање 
реинтродукцијом аутохтоних врста животиња и биљака (храст лужњак, 
вез, пољски јасен, дивља трешња, бели локвањ итд.); 

• очување станишта ретких, угрожених и критично угрожених биљних и 
животињских врста; 

• одржавање екосистемске разноврсности и њихову заштиту од 
инвазивних врста; 

• усклађивање дозвољених видова коришћења ресурса са потребама 
заштите и очувања; 

• увећање степена шумовитости као меру усмерену на борбу против 
инвазивних и коровских врста; 

                                                 
26 Више о томе: „Типологија предела Београда“, за потребе примене европске конвенције о 
пределима, Град Београд - Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, 
Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
27 Генерални план Београда 2021. „Службени лист града Београда“, бр. 11/16.  
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• конзервацију делова подручја у затеченом стању ради заштите укупног 
природног комплекса за научне, образовне и културне сврхе; 

• очување живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних 
предеоних вредности, као и спровођење санације и рекултивације 
деградираних површина (канали Велики и Мали Галијаш); 

• очување природног рибљег плодишта; 

• омогућавање доступности људима природних вредности подручја за 
одрживо коришћење у оквиру туризма, рекреације, науке, образовања и 
др.; 

• интегрисање презентације природних вредности предела изузетних 
одлика „Велико Ратно острво“ у туристичку понуду града Београда 
путем заједничких програма, планова и пројеката уз издвајање дела 
средстава за потребе заштите природе острва; 

• утврђивање обавеза да се у конкретним планским решењима поштују 
интереси заштите  и развоја, а у оквирима националних и међународних 
правних норми, стандарда и препорука који се односе на заштиту 
природе и животне средине. 
 
ЈКП „Зеленило Београд“, као управљач заштићеног подручја је дужан 

(члан 68. Закона о заштити природе) да: 

• чува, унапређује и промовише заштићено подручје; 

• спроводи прописане режиме заштите; 

• обележи заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са 
правилником о начину обележавања; 

• доноси план управљања, акт о унутрашњем реду и чуварској служби, 
годишње програме управљања, извештаје о њиховом извршењу, доноси 
акт о накнадама; 

• организује спровођење плана и програма управљања; 

• издаје одобрења и друге акте утврђене Решењем; 

• води евиденције о природним вредностима, спроводи мониторинг, води 
евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који 
представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја; 

• израђује и примењује програме и пројекте заштите и унапређења стања 
дивљих врста биљака и животиња, њихових заједница и станишта, 
одрживог коришћења природних ресурса, научних истраживања и 
образовања, развој екотуризма, уређење, санације и рекултивације 
предела, очување и приказивање културно-историјских вредности; 
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• доноси програме управљања и годишње програме управљања рибарским 
подручјем, као и извештај о коришћењу рибарског подручја, због 
очувања и унапређења проглашеног природног рибљег плодишта28; 

• успоставља и развија сарадњу са осталим корисницима на заштићеном 
подручју, као и са свим заинтересованим и надлежним субјектима: 
Скупштинама општина Земун и Нови Београд, Скупштином града 
Београда, надлежним министарствима, спроводи програмску сарадњу са 
стручним установама, са другим управљачима заштићених подручја у 
Србији, невладиним организацијама и другима; 

• врши и друге послове утврђене законом и актом о заштити. 
 

Пасивна заштита овог простора није једина полазна премиса концепта 
заштите, развоја и уређења, већ је неопходан и активни приступ и одговарајуће 
реконструкције природних односа ако се жели стабилно и трајно одржавање 
природе и предела.  

Основно зонирање заштићеног подручја „Велико Ратно острво“, према 
намени простора је спроведено према режимима заштите утврђеним Законом о 
заштити природе, а на основу валоризације свих природних и створених 
вредности. У простору предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 
дозвољено је вршити научна и примењена истраживања, изводити биотехничке 
радове са циљем да се унапреди и одржи жељено стање, под условима које 
утврђују надлежни органи и организације. На заштићеном подручју су утврђене 
следеће зоне: 

1. Зона заштите природе – режим заштите I степена, која по својој намени, 
активностима и интервенцијама које се одвијају и предузимају има 
карактер специјалног резервата природе.  

2. Зона рекреације - режим заштите II степена.  
3. Зона туризма – режим заштите III степена.  

На све зоне заштите примењују се опште мере заштите и коришћења 
заштићеног природног добра којима се забрањује: 

1. промена намене простора утврђене просторним и урбанистичким 
плановима, 

2. уништавање акватичне, мочварне и ливадске вегетације, 
3. чиста сеча и крчење шуме, уношење алохтоних биљних и животињских 

врста или на други начин промена станишних услова природних 
реткости, 

4. кидање, брање или на било које начине уништавање заштићене ретке и 
угрожене флоре, 

5. скупљање лековитог биља, осим у истраживачке сврхе, 

                                                 
28 Посебна станишта риба су поједине риболовне воде или њихови делови знаћајни за биолошке 
потребе рибе као што су: мрест, зимовање, раст, исхрана и кретање риба; Закон о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег фонда „Службени гласник РС“ бр. 128/14 и 95/18-други закон. 
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6. лов и коришћење врста ради стављања у промет (сакупљање жаба, 
пужева, пијавица, печурака и друго), 

7. привредни риболов, као и риболов осим у истраживачке сврхе, на целом 
акваторију у границама заштићеног подручја „Велико Ратно острво“, у 
појасу ширине 50 метара од обале, због очувања изворног 
ихтиогенофонда и могућности природне репродукције, 

8. лов и изловљавање птица током целе године, осим за прстеновање, ради 
мониторинга и потребне сарадње са међународним организацијама које 
се баве истраживањима миграција, 

9. коришћење и употреба хемијских средстава за заштиту вегетације од 
биљних болести и штеточина, 

10. загађивање отпадним водама или депоновањем комуналног смећа и 
других отпадних материјала, 

11. изградња било каквих објеката, 
12. коришћење простора и постојећих објеката супротно одредбама уговора 

закљученим са досадашњим имаоцем подручја, 
13. коришћење подземних вода и експлоатација песка, шљунка и других 

материјала супротно закону, 
14. уношење уређаја који емитују звук, односно буку, 
15. увођење животиња, посебно паса и мачака, 
16. постављање рекламних паноа, 
17. присуп Малом Ратном острву без претходно прибављене дозволе 

управљача, 
18. формирање дивљих плажа, 
19. пристајање пловила, пловећих направа и постројења ван за то одређених 

пунктова, 
20. одржавање образовних, културних, спортско рекреативних 

манифестација, групних посета, еколошких и других кампова, 
истраживачких акција и слично без претходно прибављених услова, 
сагласности и дозволе управљача, 

21. кретање ван постојећих и уређених стаза, 
22. уклањање, уништавање или оштећивање ознака, обележја или 

обавештења, 
23. ложење ватре, 
24. уношење опасних уређаја, направа, средстава или опасних материја 

којима се може угрозити заштићено природно добро или људи, 
25. обављање других активности којима се деградира простор и мења или 

утиче на постојеће стање. 
 За уређење и коришћење зона са II и III степеном заштите, утврђују се 
посебни услови који се односе на: 

1. селективно и ограничено коришћење обновљивих природних богатстава, 
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2. контролисане интервенције у простору ако су усклађене са функцијама 
заштићеног природног добра или ако су везане за наслеђене 
традиционалне облике обнављања привредних делатности и туризма, 

3. селективно и контролисано одржавање образовних манифестација, 
посета, еколошких и других кампова, истраживачких акција и осматрања, 
као и других садржаја везаних за васпитно-образовне сврхе, 

4. одржавање културних, рекреативних и спортских манифестација мањег 
капацитета којим се не угрожавају функције заштићеног природног 
добра. 

 
 
4.1.1. Очување и заштита ихтиофауне природног рибљег плодишта  
 
 Полазећи од Решења о стављању под заштиту природног добра „Велико 
Ратно острво“, Решења о проглашавању природних рибљих плодишта на 
рибарским подручјима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 76/94 и 
79/02), Програма управљања рибарским подручјем предела изузетних одлика 
„Велико Ратно острво“ у периоду 2015-2021, Годишњих програма управљања 
рибарским подручјем заштићеног природног добра предео изузетних одлик 
„Велико Ратно острво“, као и одредби Закона о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/2014, 95/18-други закон), 
управљач организује управљање рибарским подручјем Велико Ратно острво које 
је природно рибље плодиште и на коме је риболов забрањен током целе године. 
 
 Програм управљања рибарским подручјем предела изузетних одлика 
„Велико Ратно острво“ садржи: 

• податке о кориснику рибарског подручја; 
• податке о рибарском подручју; 
• основне хидрографске, хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и 

друге карактеристике вода рибарског подручја и податке о еколошком 
статусу вода; 

• податке о рибљим врстама у водама рибарског подручја, процену њихове 
биомасе и годишње продукције са посебним освртом на риболовно 
најзначајније врсте и заштићене врсте; 

• услове заштите природе; 
• време риболова; 
• дозвољене технике риболова, опрему, алате и врсте мамаца којима се 

може ловити на одређеној риболовној води рибарског подручја;29 
• мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда; 
• просторни распоред, границе и мере за заштиту посебних станишта риба, 

као и мере спашавања риба са плавних подручја; 
• програм порибљавања по врстама и количини риба и времену и месту 

порибљавања; 
• дозвољени излов рибе по врстама и количини на основу годишњег 

прираста рибљег фонда; 
                                                 
29 На рибарском подручју ВРО је забрањен риболов током целе године, осим у научно-
истраживачке сврхе. 
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• услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, 
услове за обављање спортског риболова, као и мере за унапређење 
риболовног туризма на рибарском подручју; 

• организацију рибочуварске службе и број рибочувара; 
• процедуре за откривање и сузбијање загађивања вода рибарског 

подручја; 
• програм мониторинга рибарског подручја; 
• програм едукације рекреативних риболоваца; 
• економске показатеље коришћења рибарског подручја; 
• средства потребна за спровођење програма управљања рибарским 

подручјем и начин обезбеђивања и коришћења тих средстава. 
 

Годишњи Програми управљања рибарским подручјем предела изузетних 
одлика „Велико Ратно острво“ садрже: 

• процену биомасе и риболовног притиска на рибљи фонд на основу 
годишњих статистичких показатеља улова риболоваца и рибара; 

• дозвољени годишњи и дневни излов рибе по врстама; 
• динамику порибљавања рибарског подручја по врстама и количини риба, 

времену и месту порибљавања, као и потребна новчана средства; 
• мере и начин заштите и одрживог коришћења рибљег фонда; 
• програм едукације рекреативних риболоваца. 

Годишњи програми управљања рибарским подручјима се достављају 
надлежном министрарству најкасније до 1. децембра текуће године за наредну 
годину. 

Корисник рибарског подручја дужан је да припреми годишњи извештај о 
коришћењу рибарског подручја и достави га министарству и Агенцији за 
заштиту животне средине најкасније до 1. марта текуће године за претходну 
годину. 

Управљач је у обавези да обезбеди чување рибарског подручја од стране 
лица која имају положен стручни испит и лиценцу за рибочувара. Обавезе 
корисника везане за чување рибарског подручја су дефинисане Законом о 
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, односно члановима 11-14 
закона. 
  
 
4.1.2. Очување и заштита флоре и фауне заштићеног подручја 
 

Повезаност водених токова условила је јединственост орнитофауне 
приобаља Београда и њено лако и брзо премештање са једног на други 
локалитет. Заштићено подручје Велико Ратно острво је од стране орнитолога 
„проглашено острвом птица“ јер редовним пописом птица забележено је, до 
сада, 209 врста. 

Урбанистички планови предвиђају нагло ширење Београда у наредним 
годинама и са њима је неопходно ускладити програме мера заштите птица 
београдског приобаља. Предвиђено је да се Београд шири на све стране око 
Ушћа,  које ће представљати оазу  у урбаном комплексу окруженом рекама. Зато 
је неопходно планирати и проширити заштићену површину, ускладити је са 
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минимумом простора неопходног да би се сачувало савремено богатство птица 
Великог Ратног острва. Пар орлова белорепана је већ неколико година присутан 
на заштићеном подручју и то је још једно велико богатство Београда. 

Управљач је, одмах након заштите острва, основао Савет заштићеног 
подручја Велико Ратно острво који чине, уз представнике управљача, и 
стручњаци у области орнитологије, ихтиологије и шумарства и уз чију 
саветодавну улогу покушава да испуни строге захтеве заштите флоре и фауне 
острва. Поштовање закона, решења о заштити, режима заштите и свих општих 
мера заштите и коришћења заштићеног подручја усаглашеног са одрживим 
развојем уз научно-стручне пројекте и обавезну промоцију управљач успева да 
домаћински управља у очувању и заштити флоре и фауне и очувању 
биодиверзитета острва. 

У сарадњи са Заводом за заштиту природе, Секретаријатом за заштиту 
животне средине града Београда управљач ће предложити да заштићено 
подручје Велико Ратно острво буде номиновано за светску листу Рамсарских 
подручја с обзиром на велико присуство птица мочварица и аутентичних 
плавних подручја. 

Очување флоре у фауне заштићеног подручја ће се реализовати путем 
редовног мониторинга и примене свих мера прописаних од стручних 
институција и појединаца задужених за њихово редовно праћење на острву. 
Управљач има капацитете да мерама и активностима одговори на оваку 
комплексну обавезу. 
 
 
4.1.3. Међународне стратегије од значаја за заштиту природе предела 

изузетних одлика „Велико Ратно острво“30 
 

Многи проблеми везани за животну средину не могу се решавати 
активностима појединих земаља. Неопходно је да оне међусобно сарађују на 
усвајању наднационалних мера политике, развоју међународне регулативе 
доношењем конвенција и резолуција, међународних стратегија, директива, 
програма и планова у циљу координације заштите животне средине и 
усклађеном коришћењу природних ресурса. Такође, међународне организације 
дефинишу и стратегије заштите природе, као и стандарде и категорије за 
заштићена природна добра и угрожене дивље биљне и животињске врсте. Сва 
будућа решавања насталих проблема се морају заснивати на примени 
фундаменталних научних студија о односу човека и природе, од локалног, 
регионалног до глобалног нивоа.  

 
 

4.1.4. Meђународна сарадња на заштићеном подручју 
 
 Када се говори о међународној сарадњи везаној за заштићено подручје 
„Велико Ратно острво“ активна су два пројекта у склопу којих се територијално 
налази и овај простор. То су: Сава пројекат или Заштита биодиверзитета 
плавног басена реке Саве и Дунавска стратегија.  

                                                 
30 Шире о томе: Прилог бр. 13. Међународне стратегије од значаја за заштиту природе предела 
изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 
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 Управљач ће, као и увек, активно учествовати у међународним посетама 
и едукацијама које се одржавају на простору Великог Ратног острва. Потребно 
је активно радити на укључивању заштићеног подручја Велико Ратно острво у 
мрежу сличних ентитета на сливу Дунава и реке Саве. Такође, потребно је да се 
ЈКП „Зеленило Београд“ укључи у INTERREG пројекте, пројекте у оквиру 
DANUBEPARKS, WWF пројекте као и у фондацију EuroNatur. 

 
Заштита биодиверзитета плавног басена реке Саве 
 
 Река Сава као друга по величини притока Дунава извире у Словенији, 
њена дужина до ушћа у Дунав износи 950 km и представља јединствени пример 
нетакнутог плавног подручја које истовремено омогућава контролу поплава и 
очување биодиверзитета. Предлог стручњака за заштиту природе је да се река 
Сава сврста у један од „крунских драгуља“ европског природног богатства као 
регион у центру Пан-европске стратегије за очување биолошког и предеоног 
диверзитета при Савету Европе (PEBLDS – Pan European Biological and 
Landscape Diversity Strategy).  

Светска Унија за заштиту природе (IUCN), истраживачки центар 
„Wageningen International” (WI), уз техничку подршку организације „Orbicon“ 
(DK), да би осигурали интеграцију реке Саве у еколошко управљање са циљем 
заштите еколошких вредности, покренули су пројекат под називом „Заштита 
биодиверзитета плавног подручја басена реке Саве“. Овај пројекат помаже 
државама савског басена да утврде постојеће стање, припреме одговарајуће 
пројекте и контролишу разноврсност биолошког и предеоног потенцијала дуж 
Саве, као и да пруже помоћ у примени Директива ЕУ о птицама и стаништима. 
 Основни циљ овог пројекта је заштита и очување јединственог пејзажа и 
разноликост биљног и животињског света дуж реке Саве. Циљ се реализује 
применом критеријума прописаних Директивама о птицама и стаништима, 
затим стварањем кохерентне еколошке мреже кључних подручја, тампон зона и 
коридора, увођењем начина коришћења земљишта који подржава заштиту 
предела и биодиверзитета као и упознавање јавности са потребом њихове 
заштите. Овај пројекат на регионалном и националном нивоу даје допринос 
Бернској, Бонској и Конвенцији о биолошкој разноврсности. 
 Да би се урадила еколошка мрежа треба да буде направљена 
инвентаризација биолошке разноврсности дуж реке Саве, са посебним освртом 
на утврђивању типова станишта и врста наведених у Анексу Директиве 
Европске Уније о птицама и стаништима. Такође, овај пројекат омогућава 
идентификацију места са угроженим биодиверзитетом и установљава тренутно 
стање постојећих врста станишта према програму Natura 2000 и врста које су 
забележене дуж овог подручја. 
 Сава ПАРКС је мрежа заштићених подручја сливног подручја реке Саве 
основана 2. фебруара 2015. године, на симболичан датум када се обележава 
међународни дан влажних станишта. Окупља представнике разних јавних 
установа, организација и удружења за заштиту природе из Словеније, Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Србије. Циљ мреже је заштита река савског слива, 
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рестаурација река и плавних површина, одрживи рурални развој и 
успостављање начина заједничког управљања и коришћења слива.31 
 
 
Дунавска стратегија 
  

Актуелна Дунавска стратегија поставља Србију у региону као локалног 
актера у ситуацију избора, као и пре једног века, према ставу да "неуспех у томе 
да се изнова промисли, изнова обучи и прилагоди за будућност ће изнова 
произвести још једну групу економских губитника у историји“. 

Пример такве регионалне свеобухватне стратегије Европске Уније је 
Дунавска стратегија која се базира на три стуба: 

• успостављање система безбедне пловидбе и развоја транспорта и пратеће 
инфраструктуре, 

• заштити животне средине и одрживом коришћењу природног богатства, 
и 

• економском развоју и јачању регионалне сарадње и партнерства у 
региону. 
Србија се укључила у израду ове стратегије чиме је у прилици да пружи 

важан допринос припреми овог интерног документа ЕУ. Историјски посматрано 
Дунав је за Србију увек имао стратешки значај, као и данас када је након уласка 
Румуније и Бугарске у ЕУ 2007. године, постао “унутрашњи” водени пут ЕУ. 
Дунав је један од Трансевропских коридора (коридор 7) и представља основни 
водени пут кроз територију ЕУ. Дунав је преко реке Рајне повезан каналима са 
Северним морем и представља директну водену везу између Северног и Црног 
мора. Ове околности на најбољи начин илуструју значај "првог стуба“ 
стратегије којим ЕУ настоји да успостави систем безбедне пловидбе и развој 
транспорта и пратеће инфраструктуре на целом току Дунава. Други стуб, 
заштита животне средине и одрживо коришћење природног богатства кроз 
испуњење захтева и задовољавање стандарда Европске уније у области вода је 
један од приоритета наше земље и важан услов у процесу европских 
интеграција. Једна од активности која води ка усаглашавању са европским 
стандардима је и примена Оквирне директиве ЕУ у области вода, посебно кроз 
сарадњу у оквиру активности ICPDR-а и Дунавске комисије. Трећи стуб, социо-
економски развој је за Србију као мултиетничку државу од посебног интереса 
јер укључује развој суседских односа, промоцију људских права, културних 
различитости, размене знања и права националних мањина. 

Стабилност сва три стуба за Дунавски регион је од стратешког значаја за 
ЕУ јер је то хетерогена област у економском, еколошком и културном смислу, а 
истовремено државе у региону деле бројне заједничке ресурсе и међусобно су 
веома повезане. То значи да се догађаји у једном делу веома брзо преносе и 
имају последице по цео регион. У сливу Дунава живи око 115 милиона 
становника ЕУ, практично сваки пети становник Уније. Слив Дунава обухвата 
простор од 800 хиљада km2 где живот око 20 милиона становника директно 
зависи од саме реке, али зато пловидба Дунавом достиже само 10% од оне која 
се одвија Рајном. Израчунато је да би повећањем капацитета на осовини Црно-
                                                 
31 Више о овоме: http://savaparks.eu/ 

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000010&id=21402&akcija=showAll#f1
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000010&id=21402&akcija=showAll#f1
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000010&id=21402&akcija=showAll#f1
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000010&id=21402&akcija=showAll#f2
http://savaparks.eu/
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Северно море за 30 % око 5 милијарди тона терета могло да се преусмери на 
овај водени пут. Дунавска стратегија није фокусирана само на државе кроз које 
протиче Дунав, већ и на цео дунавски слив, чиме је обухваћено 14 држава (од 
којих су 8 чланице ЕУ) од Немачке на извору до Украјине на ушћу у Црно 
море. Стратегија се заснива на "макрорегионалном“ приступу, новом приступу у 
ЕУ који ојачава синергију између разних политика и координира напоре 
широког круга актера (регионе, општине, међународне организације, 
финансијске институције, социјално-економске партнере и цивилно друштво) у 
оквиру концепта одрживог развоја.32 
 

 
 

Пан – европски Коридор VII 
 

У приоритетној области заштите животне средине испуњење захтева и 
задовољавање стандарда Европске уније у области вода је важан услов у 
процесу европских интеграција наше земље. Једна од активности која води ка 
усаглашавању са европским стандардима је и примена директива ЕУ у области 
вода, посебно кроз сарадњу у оквиру активности ICPDR-а и Дунавске комисије. 
Република Србија је 2003. године ступила у чланство Међународне комисије за 
заштиту реке Дунав (ICPDR) и ратификовала Конвенцију о сарадњи на заштити 
и одрживом коришћењу Дунава. Основни правац деловања у области вода јесте 
интегрално управљање водама, којим се остварује планско коришћење и 
заштита водних ресурса: снабдевање водом становништва и индустрије, 
наводњавање, хидроенергетика, и заштита од штетног деловања вода, одбрана 
од поплава, заштита од ерозије и бујица, одводњавање. У децембру 2009. године 
усвојен је План управљања сливом реке Дунав са програмом мера, којим су се 
државе чланице обавезале да у периоду до 2015. године реализују донете мере. 
Реализацијом програма мера у Србији ће се решавати постојећи проблеми 
снабдевања водом за пиће, каналисања и пречишћавања комуналних и 

                                                 
32 http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000010&id=21402&akcija=showAll, Шире: Агенција 
за заштиту животне средине, Дунавска стратегија                                                 

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000010&id=21402&akcija=showAll#f4
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=505000010&id=21402&akcija=showAll
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индустријских отпадних вода. Реализација Дунавске стратегије не предвиђа 
посебна средства, уместо тога рачуна се на ефикасније коришћење постојећих 
инструмената и фондова ЕУ. То значи да се могу користити средства 
Структурних фондова ЕУ (фондови који се за развој додељују државама 
чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима) и средства 
Међународних финансијских институција. 

Као што су се почетком XX века велике европске силе сучељавале на 
Балкану у настојању да изађу на Средоземље, а међу њима и САД пројектом 
Пловни пут Дунав-Егејско море (1909), и данас Европска Унија настоји да 
Дунавском стратегијом ојача геостратешку позицију региона Црног мора 
повезујући га са Северним морем. Дунавски регион представља међусобно 
повезану област са хетерогеним економским капацитетима и регионалним 
разликама чиме јединствена стратегија поспешује интегрисани развој. Ово је од 
посебног значаја за Србију јер Дунав кроз нашу земљу протиче у дужини од 
587,4 km. 
 
 
4.2. Очување предела  
 

У публикацији „Типологија предела Београда“33 (за потребе примене 
европске конвенције о пределима), у склопу целине Карактер предела – тип 3, 
алувијална зараван јужног Срема, варијетет 3д чини Велико Ратно острво. 
Посебна вредност острва је управо његова локација. На размеђи „вода и 
ветрова“, оно је део једног ширег визуелног мозаика. Смештено је између два 
историјска језгра, београдске тврђаве и земунског средњовековног утврђења, 
Велико Ратно острво се налази на правцу најважнијих градских визура. Наспрам 
њега уздиже се Калемегданска тврђава, која је истовремено и најзначајнији 
културно-историјски комплекс Београда. 

ГУП-ом Београда, до 2021. године, утврђен је статус Великог Ратног 
острва као јавног и трајног добра, које чини фиксни елемент система зеленила 
града Београда. 

Шири простор предела газдинске јединице  „Велико Ратно острво“ 
карактерише предеони тип који је необрастао шумом, а својом структуром 
карактерише плавне терене острвског типа. Основну предеону вредност самог 
природног добра карактерише такође и недовољан степен шумовитости који ће 
бити плански промењен и увећан као мера борбе против инвазивне коровске 
вегетације. 

Увећањем степена шумовитости обезбеђује се: 

• позитивно деловање на локалну климу (нпр. притицање свежег и 
отицање хладног ваздуха, итд), 

• заштита врста и биотопа; 
• одржавање еколошки вреднијих ивичних зона; 
• одржавање променама богатих слика предела; 

                                                 
33 Више о томе: „Типологија предела Београда“, за потребе примене европске конвенције о 
пределима, Град Београд - Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, 
Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

57 

• нарочита коришћења за рекреацију (шуме, стазе, ливаде, игралишта); 
• одржавање историјски аутентичних слика предела; 
• умањење степена инвазивности багремца; 
• уређење шумске ивице и додирних зона обрадивим површинама; 
• заштита природних споменика. 

Преглед реликтних, ретких и угрожених врста флоре, њихово картирање 
и процена стања њихових популација представља приоритне задатке на 
стварању реалних претпоставки на заштити и развоју природног добра уз 
штампање „аларм“ проспеката о угрожености наведених врста. 

Посебна пажња ће се обратити на  евидентирање и картирање локалитета   
на којима се налазе најбоља стабла и очуване састојине врбових, врбово-
тополових, тополових шума као и подручја приобаља која се по својим 
вегетацијско-флористичким карактеристикама издвајају у односу на околину 
због сукцесије острва и вегетације. 

Списак угрожених, ретких и ендемичних врста у  газдинској јединици 
Велико Ратно острво су: 

• Бела топола (Populus alba) – ретка угрожена 
• Вез (Ulmus effusa) – ретка угрожена 
• Пољски брест (Ulmus minor) – ретка угрожена 
• Копривић (Celtis orientalis) – ендемит 

Заштићеним се сматрају и посебно вредне и аутохтоне састојине беле 
врбе, беле и црне тополе које чине иначе 0,5%-1,0% шумског фонда у Србији,  а 
сеча ових врста и састојина ће се изводити само у изузетним случајевима у 
контексту одрживог газдовања заштићеним подручјем.  

 
 

4.2.1. Вредновање и очување посебно вредних састојинских категорија 

Вредновање и очување посебно вреднијих састојинских категорија се 
односи нарочито на  делове: 

• високих шума врба, 
• високих шума врба и топола, 
• високих шума беле и црне тополе, 

Квалитетни делови састојинских категорија у свим газдинским класама 
ће се подржавати до старости физиолошке зрелости одумирања сходно режиму 
коришћења.  

 
 

4.2.2. Усклађеност дозвољених видова коришћења са потребом заштите и 
очувања 

Садашње стање шума и режими заштите утврђени су на основу оцене 
предеоне вредности и биотопа. Шумске екосистеме  у односу на начин настанка 
(обнове) састојина, карактерише прашумски тип где доминирају спонтано  
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настале састојине високог порекла. Амбијенталну целину у мањој мери чине  и 
интензивни засади клона топола.   

Старосна структура доминантних стабала и категорија шума је доста 
повољна, а радови на коришћењу шума биће усмерени на санитарне сече у  
зонама притиска посетилаца из безбедосних разлога, уз обавезну сечу багремца 
и других инвазивних врста.  

У рекреативном погледу Велико Ратно острво има врло високу вредност 
фактора доступности и припада објектима за дневни и полудневни рекреативни 
боравак, док фактор предела (N) комплекса шума има неповољну вредност од 
2,80. Вредност појединачних елемената као што су: вредносни број ивице шуме 
је висок; вредност мешовитости састојина је осредња због једноличног 
станишног потенцијала; вредност вертикалне изграђености је висока 
захваљујући природној сукцесији и настанку шумских заједница; вредност 
изражености конфигурације терена је ниска – раван терен. 

Како је у целини гледано на објекту осредња вредност природне 
опремљености за рекреацију, планиране мере и активности на унапређењу 
постојећег стања биће усмерене на:  

• промену начина коришћења необраслих површина са променом односа 
обрасле и необрасле површине уз формирање и естетско обликовање 
шумске ивице; 

• промену односа врста дрвећа у смеси уз повећање броја врста ради 
разбијања једноличности и једнодобности; 

• форсирање старијих састојина и стабала основних врста као едификатора 
на поправци старосне структуре уз обавезно одређивање трајања 
опходње. 
 
 

4.2.3. Европска конвенција о пределима 
 
 Предео има значајну улогу у јавном интересу у областима културе, 
екологије, животне средине и на социјалном плану, представља значајан 
потенцијал за привредне делатности сматрајући да заштита, управљање и 
планирање предела може да допринесе отварању нових радних места, има удела 
у формирању локалних култура и да је он базична компонента европског 
идентитета, свуда важан саставни део квалитета живота становништва у 
урбаним подручјима и на селу, у деградираним подручјима, као и у високо 
квалитетним подручјима, у подручјима која су процењена као подручја 
изванредне лепоте као и у свакодневним подручјима, кључни елемент 
индивидуалног и социјалног благостања и да његова заштита, управљање и 
планирање укључује права и одговорност свих (Преамбула Европске конвенције 
о пределима). Полазећи од тога да квалитет и разноврсност, као и природне и 
културне вредности европских предела представљају заједнички ресурс, 
европске земље су донеле Европску конвенцију о пределима 20. октобра 2000. 
године у Фиренци (The European Landscape Convention) 
 Циљ Европске конвенције о пределима је заштита, управљање и 
планирање свим типовима европских предела, било да су урбани, сеоски, 
деградирани, или они изузетне лепоте, путем увођења мера на националном 
нивоу и сарадње на европском нивоу. Иако постоји одређени број међународних 
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прописа који се у некој мери баве пределима, пре доношења ове конвенције није 
постојао ни један међународни пропис који се директно, посебно и 
свеобухватно бавио европским пределима и њиховим очувањем, упркос 
њиховој огромној културној и природној вредности и опасностима које им 
прете.  
 
 
4.3. Заштита животне средине 
 

Управљач заштићеног подручја ЈКП „Зеленило Београд“ ће у оквиру 
остварења циља заштите животне средине, а везаних за простор Великог Ратног 
острва, обезбедити поштовање свих законских прописа из области заштите 
животне средине. Посебно се морају испунити сви прописи везани за извођење 
активности и радова на заштићеном подручју и то: Закон о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009-58), Закон о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 
135/2004, 88/2010), Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 25/2015-6) и Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36 од 15. 
маја 2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/2016,76 од 
12. октобра 2018, 95/2018 - др. закон).  

 
Заштита животне средине оствариваће се кроз следеће активности: 
 

• очување, унапређење и заштиту квалитета животне средине; 
• заштита и очување биодиверзитета; 
• одрживо коришћење природних ресурса; 
• побољшање биоеколошке стабилности шумског комплекса; 
• очување, унапређење и заштиту живописних пејзажних обележја и ширег 

визуелног мозаика града Београда; 
• развој интегралног информационог система о стању природе и животне 

средине; 
• популаризацију заштите природе и животне средине уопште; 
• подршка програмима еколошке едукације млађих категорија и студената; 
• усклађивање дозвољених видова коришћења природних ресурса са 

потребама заштите и очувања, 
• санација и ревитализација деградираних и неплански изграђених 

простора. 
 
 
4.4. Развој одрживог туризма и едукативних активности 

 
Развој одрживог туризма и едукативних активности реализоваће се кроз: 

• васпитно образовне и културне активности које се реализују у сарадњи 
са заинтересованим субјектима кроз програме едукација (семинари, 
кампови и др.); 
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• пружањем логистичке подршке заинтересованим институцијама и 
појединцима у васпитно-образовним активностима предшколске и 
школске деце, туриста и локалног становништва; 

• информативно-пропагандни рад, презентација и популаризација која се 
остварује кроз следеће активности: издавање пропагандног материјала, 
информисање преко јавних гласила, тематске конференције за новинаре, 
издавање посебних публикација итд; 

• развој туризма у функцији заштите и презентације заштићеног подручја; 

• развој екотуризма. 

 
Управљање заштићеним природним добром „Велико Ратно острво“, 

предео изузетних одлика заснива се на принципима одрживог развоја и 
уважавање тзв. „добре праксе“ у управљању. Управљање мора бити у 
сагласности са важећом домаћом и међународном легислативом у свим 
сегментима заштите, а и еластично у смислу прилагођавања новим 
достигнућима, препорукама, директивама, законима, као и националним 
стратегијама и акционим плановима. Управљач мора бити и иницијатор израде 
и реализације разних пројеката у функцији одрживог развоја заштићеног 
подручја. 
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, 
УНАПРЕЂЕЊА  И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПРЕДЕЛА 
ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“ СА 
ПРЕГЛЕДОМ УПРАВЉАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА 
ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

 
 
Према дефиницији Светске Уније за заштиту природе (IUCN), план 

управљања је „инструмент којим се указује на то како подручје треба да се 
штити, користи, развија и њиме управља. Пре свега, план управљања се 
заснива на постојећем стању одређеног подручја, њиме се описује заштићено 
подручје и његове специфичне одлике (као што су предеоне карактеристике, 
екосистеми, природне вредности и сл.), полазећи од резултата процена и 
истраживања обављених на терену. Поред тога у плану се описују и вреднују 
потребе и угрожавајући фактори који се могу појавити у заштићеном подручју у 
будућности. Према томе функција плана управљања није само у томе да упути 
на најефикаснији и најразумнији пут ка будућности већ и да развије стратегије и 
специфичне активности осмишљене у складу са угрожавајућим факторима. 
Такође, план управљања би требало да буде састављен тако да омогући 
флексибилну примену и мора да буде динамичан. 

Управљач ЈКП „Зеленило Београд“ од 2005 године, када је заштићено 
„Велико Ратно острво“, ради на реализацији циљева заштите, очувања, 
унапређења стања острва дефинисаних законима, решењем о заштити, 
плановима, програмима и осталим документима који су наведени у тачки 1.1. 
плана управљања – полазне основе за формирање концепције заштите, очувања, 
унапређења и одрживог развоја заштићеног подручја.  

Управљач, не само да испуњава све мере и активности на заштићеном 
подручју, већ има и потребне стручне капацитете, као и опрему и механизацију 
неопходну за њихову реализацију. Такође, управљач је ангажовао и Савет 
заштићеног подручја ВРО сачињену од експерата у различитим областима 
заштите природе (ихтиолог, орнитолог) који редовним мониторингом прате 
заштићено подручје и указују и предлажу неопходне мере за реализацију 
дугорочних циљева заштите, очувања, унапређења стања острва, као и његов 
одржив развој. На острву се такође, у сарадњи са секретаријтом за заштиту 
животне средине реализују научни пројекти чији резултати су нам „извор“ 
будућих активности, и дефинисање мера који се спроводе у области заштите, 
како активне, тако по потреби, и пасивне. Чланови савета Великог Ратног острва 
прате и факторе угрожавања и ризике на острву и око њега и препоручују 
одговарајуће мере за њихово ублажавање или уклањање.  

Политика у области заштите животне средине представља скуп принципа и 
активности које нека држава, заједница, па чак и компанија усваја ради заштите 
или очувања компонената животне средине и/или одрживог коришћења 
природних ресурса. Временом су се развили различити инструменти који 
доприносе политици у области животне средине, од којих су неки директно 
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усмерени на очување природних ресурса, а други утичу на интегрисање 
интересовања за животну средину на пр. процена утицаја на животну средину.34 
Такође, постоје специфични и општи инструменти. Општи инструменти се 
односе на опорезивање, правосуђе, доступност информација, просторно 
планирање и све законе који се не баве директно неком конкретним сектором 
какав је животна средина, али имају секторске импликације. Међу секторским 
инструментима, неки се баве животном средином директно, а неки индиректно 
на пр. енергетика, пољопривреда, индустрија, туризам итд. 
 
  
5.1. Преглед управљачких инструмената  
 

Заштита и унапређење заштићених подручја спроводи се на основу акта 
о заштити и плана управљања који морају бити усклађени са прописаним 
режимима заштите. За спровођење свих ових активности предвиђених актом о 
заштити управљач користи различите инструменте. Наравно, све активности се 
обављају у складу са важећом законском регулативом Републике, а управљање 
се спроводи на основу плана управљања (управљачки плански инструменти). 
Било која активност или поступак у управљању заштитом природних добара 
зависе од података и информација који се прикупе кроз мониторинг који 
обезбеђује основе за анализу система или догађаја као и усвајање различитих 
мера у поступку заштите и унапређења природних добара. Квалитетно 
управљање заштитом природних добара се данас не може замислити без 
информационих система, формираних база података, WEB презентације и 
географског информационог система. Управљач мора бити организационо, 
кадровски и стручно оспособљен за послове заштите и развоја природног добра. 
Такође, неопходно је спроводити читав низ васпитно образовних и културних 
активности у сарадњи са заинтересованим субјектима кроз програме едукације 
(семинари, кампови и др), као и пружити логистичку подршку програмима 
заинтересованих институција и појединаца. Управљач је у обавези да 
популарише природне и културне вредности заштићеног природног добра, да 
успоставља пословно техничку сарадњу са управљачима других заштићених 
природних добара и да се стално едукује и усавршава у пословима заштите.  
 
 
5.1.1. Законска регулатива заштите природе у Србији и инспекцијски 

надзор 
 
 Први свеобухватни закон у Србији који уређује област заштите природе 
је Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 66/91) који 
систем заштите природе уређује на принципима интегралне и активне заштите 
природе. Србија се данас налази у раздобљу реформе њеног „зеленог“ 
законовадства, односно законодавства у области унапређења и заштите животне 
средине. Ову област је неопходно ускладити са важећим начелима и развојем у 
области заштите животне средине садржаним у конвенцијама, директивама, 
препорукама и другим актима Европске уније који су комплементарни са 
конвенцијама Уједињених нација. Област заштите природе у Србији регулисана 

                                                 
34 UNDP RBEC, „Водич за добро управљање у области животне средине“, Београд, 2003. 
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је непосредно са више закона и подзаконских аката и посредно, са појединим 
одредбама, укупно са више од 130 различитих законских прописа. 
 Од 2002. године Србија је начинила значајан напредак у погледу израде 
законодавства у области заштите животне средине. С обзиром да је заштита 
животне средине и природе област у којој велики број прописа још није 
усаглашен са прописима ЕУ, у току је процес њихове хармонизације. У току 
2004. године, усвојени су следећи закони: Закон о заштити животне средине, 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („СГ РС“ бр. 135/04), 
Закон о процени утицаја на животну средину („СГ РС“ бр. 135/04, 36/09) и 
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања („СГ РС“ бр. 135/04). 
Сви ови закони су засновани на неколико значајних прописа ЕУ које је ова 
организација израдила крајем 20. и почетком 21. века. Најзначајнији прописи 
чији су принципи уграђени у поменуте законе су: 

• Програм управљања и провере система за заштиту животне средине 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), усвојен 1995. године од 
стране Савета ЕУ. 

• Директива Уније о процени утицаја на животну средину (Environmental 
Impact Assessment) из 1997. године којом се налаже обавезна процена 
утицаја јавних и приватних пројеката на животну средину. 

• Директива Уније о интегрисаној превенцији и контроли загађивања 
(Council Directive concerning integrated pollution prevention and control), из 
1999. године. Мере су базиране на општим принципима превенције на 
извору загађивања, начелу „загађивач плаћа“, принципу одрживог 
развоја и одрживог коришћења, учешћа јавности итд. 

• Шести Акциони програм ЕУ за животну средину (The Sixth Community 
Environment Action Programme) усвојен 2002. године као наставак 
политике Уније о областима управљања животном средином 
предвиђеним Петим Акционим програмом који је важио од 1992. до 
2002. године. 

 Закон о заштити природе је усвојен 2009. године („Службени гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/10, 91/100-исправка, 14/16 и 95/18-други закони). Након 
усвајања овог закона, на основу њега донет је низ пратећих докумената и 
прописа. Надзор над применама одредаба овог Закона (инспекцијски надзор) 
над заштићеним подручјем врши на основу члана 119. став 3, јединица локалне 
самоуправе која је донела решење о заштити. У овом случају надзор врши 
инспекција Скупштине града Београда. Члановима 120. и 121. Закона утврђена 
су права и дужности инспектора, као и њихова овлашћења. Ако у току вршења 
инспекцијског надзора инспектор оцени да су поред повреде овог закона 
повређени и други закони и прописи којима се уређују питања од значаја за 
заштиту животне средине или појединог њеног дела, дужан је да поред 
предузимања мера за које је овлашћен, обавести други надлежни орган који о 
предузетим мерама обавештава инспектора. 

При изради плана управљања заштићеног подручја „Велико Ратно 
острво“, осим Закона о заштити природе изузетно су важни и следећи закони 
као и пратећи прописи и документи (подзаконска акта). То су: Закон о заштити 
и одрживом коришћењу рибљег фонда, „Службени гласник РС“ бр. 128/14 и 
95/18-други закон и Закон о шумама, „Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 
89/15. 
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5.1.2. Плански инструменти 
 
 Одрживо коришћење и заштита природних добара обезбеђује се у оквиру 
Стратегије просторног развоја Србије и Националне стратегије одрживог 
коришћења природних ресурса и добара. 
 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и 
добара, између осталог, садржи: 

• начела одрживог развоја у националној политици управљања природним 
добрима, 

• анализу стања и досадашњег степена истражености природних добара по 
врстама, просторном распореду, разноврсности, обиму и квалитету, 

• начин вредновања и услове одрживог коришћења природних добара, 
• еколошко-просторне основе о потенцијалима природних добара и 
• смернице за даља истраживања у области појединачних природних 

добара за потребе планирања, односно доношења планова и програма. 

 Национална стратегија се реализује плановима, програмима и основа је 
за свако појединачно природно добро које доноси Влада Републике Србије. 
Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе доносе своје планове и 
програме управљања природним добрима, у складу са Националном стратегијом 
одрживог коришћења природних ресурса и добара и својих специфичности. 
 Контролу коришћења и заштиту заштићених подручја обезбеђују органи 
и организације Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 
а нарочито: 

• применом стандарда, норматива и прописа о коришћењу и заштити 
природних добара, 

• вођењем катастра коришћења природних добара и 
• организовањем мониторинга коришћења природних добара. 

 Надлежни орган издаје одобрење за коришћење природног добра након 
добијања сагласности Министарства надлежног за послове заштите животне 
средине, којим се утврђује испуњеност услова и мера одрживог коришћења 
природних добара у току и после престанка обављања активности. Надлежне 
стручне организације дају оцену услова и мера. 
 На основу Закона о заштити природе рездео V, члановима 52, 53 и 54 
дефинише се план управљања, садржај и спровођење плана управљања 
заштићеним подручјем. 
 
 
5.1.3. Мониторинг заштићених подручја 
 
 Мониторинг (праћење стања) јесте планско, систематско и континуално 
праћење стања природе, односно делова биолошке, геоморфолошке и предеоне 
разноврсности, као део целовитог система праћења стања елемената животне 
средине у простору и времену. 
 Мunn (Munn, 1973) дефинише мониторинг систем као „Систем 
сукцесивних осматрања елемената животне средине у простору и времену, а у 
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складу са претходно припремљеним програмом“. Izraele (Izrael, 1974) каже 
„Мониторинг систем је организација посебног информационог система за 
праћење и анализу животне средине, пре свега у погледу загађивања и ефеката 
загађивања у биосфери“. При том мониторинг систем укључује следеће правце 
активности:35 

• праћење фактора који делују на животну средину и стања животне 
средине, 

• процену стварног стања животне средине и 
• прогнозу стања животне средине. 

 Ова праћења могу да буду базирана на физичким, хемијским и 
биолошким показатељима. Међутим, посебан значај и перспективу имају 
интегрални показатељи стања природних система. 
 Основа за интегрисани систем мониторинга животне средине је 
успостављена 2004. године Законом о заштити животне средине, који дефинише 
мониторинг природних фактора, односно промене у статусу и карактеристикама 
животне средине, укључујући и прекогранични мониторинг ваздуха, воде, 
земље, шума, биодиверзитета, флоре и фауне, климатских елемената, озонског 
омотача, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке и отпада и раног упозорења 
на удес са мониторингом и проценом развоја загађивања животне средине, као и 
обавезе које произилазе из међународних споразума. 
 На заштићеним природним добрима је неопходно успостављање трајног 
система мониторинга и то стања и промена у одговарајућим популацијама, 
антропогених утицаја на све биолошке системе ради утврђивања могућности и 
степена одрживог коришћења ових ресурса. Подаци добијени мониторингом 
артикулишу прописивање мера за отклањање негативних утицаја, уз 
перманентну делатност заштите природног добра. 
 
 
5.1.4. Информациони системи 
 
 Управљачки процес у сваком систему се одвија доношењем 
одговарајућих одлука и претварањем у акцију. Целокупан управљачки процес је 
испуњен примањем и предајом информација, сложеним информационим везама 
и токовима. Неопходност обезбеђења потребних информација за одвијање 
процеса планирања управљања захтева формирање информационих система. 
 Са тачке гледишта управљања и доношења одлука, информација се може 
третирати као свака врста знања или порука која може да се употреби за 
побољшање управљања у неком систему. Општа дефиниција информационог 
система је следећа: „Информациони систем је систем у коме се везе између 
објекта и везе система са околином остварују разменом информација“. 
Информациони системи су саставни део управљања неког система и са те тачке 
гледишта може им се придодати атрибут „управљачки“ и дефинисати 
управљачки информациони систем као систем који преноси, чува и обрађује 
податке у информације потребне за управљање. 

                                                 
35 Шире о овоме: Цвијан, М., „Екологија загађених средина, биоиндикатори и мониторинг 
систем“, Биолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2000. 
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 Један од примера функционисања Географског Информационог Система 
је стварање мреже Naturа-GIS која повезује заштићене области Европе и уз 
размену сталних и тачних информација помаже доношењу одлука 
институцијама које њима управљају. Он још увек представља прототип 
европских просторних података и представља демонстрациони пројекат 
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Прва фаза пројекта је 
обухватила детаљно просторно испитавање Европе, извештај о корисничким 
потребама и функционалним захтевима. Резултати, објављени у децембру 2003. 
године, потврдили су значај географских информација за управљање 
заштићеним областима, као подршка и као помоћ у свакодневном доношењу 
одлука и имплементацији легислативе. Такође се истиче потреба за разменом 
података и сарадњом на различитим нивоима, као и заједничком оквиру који 
треба користити за употребу података.36 
 Осим ГИС-а презентација заштићених природних добара се данас не 
може замислити без адекватне WEB презентације. Са гледишта корисника WEB-
а страна се састоји од садржаја (података у свим облицима нпр. текстуални, 
графички и остали), дизајна (начин на који је садржај приказан, односно 
распоред елемената и описи стилова) и навигације (начина на који посетиоци 
крећу по презентацији). 
 
 
5.1.5. Едукација (образовање) 
 
 Еколошка свест гради се од тренутка када дете почне да схвата и 
проучава свет око себе. Утицај околине на ставове и личност појединца је 
неминован. Само здрава и еколошки образована околина може да омогући здрав 
опстанак будућих поколења. Формално еколошко образовање деце и омладине 
одвија се кроз образовни систем који је још увек крут и теоријски, без 
могућности искуственог учења. Природа, њене лепоте, тајне и потреба за њеним 
очувањем не може и не сме бити теорија, већ начин живљења, са јасном 
одговорношћу сваког младог човека. Тренутно је еколошко образовање у 
основним и средњим школама заступљено у настави биологије и углавном му се 
не поклања довољно пажње. Основно образовање младих људи мора да као свој 
битан сегмент садржи и еколошко образовање, које ће поред теоријског 
приступа градити и свест о потреби очувања и заштите животне средине. 
Средња школа би требало да обезбеди довољан број кадрова који би у сарадњи 
са више и високо образованим кадровима пружили реалну подршку очувању и 
унапређењу животне средине као и практичну примену одрживог развоја.  
 Развој еколошке свести и пораст за еколошким информацијама доводи до 
потребе развоја неформалног еколошког образовања. Битну улогу у овом 
сегменту поред државних институција и медија имају удружења грађана и 
истакнути појединци, који својим иницијативама поспешују развој одрживог 
друштва. За стварање здраве и незагађене животне средине примарни циљ је 
учешће младих и улагање у њихову еколошку едукацију, као и образовање 
високо стручних еколошких кадрова који би у будућности створили одлучно 
јавно мњење које поштује, разуме и штити своју животну средину и природна 
богатства. 

                                                 
36 http://istresults.cordis.europa.eu “Helping save Europe’s protected areas with geographic 
information” 

http://istresults.cordis.europa.eu/


План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

67 

Васпитно образовне и културне активности су тесно везане за заштићена 
природна добра. Ове активности се реализују у сарадњи са заинтересованим 
субјектима кроз програме едукације као што су семинари, кампови и др. 
Неопходно је пружити и логистичку подршку заинтересованим институцијама и 
појединцима у васпитно – образовним активностима предшколске и школске 
деце, туриста и локалног становништва. Облици едукације су везани и за 
информативно-пропагандни рад, популаризацију и презентацију природних и 
културних вредности заштићених природних добара. 
 
 
5.1.6. Економски инструменти 
 
 Коришћење и унапређивање заштићених подручја врши се на начин који 
омогућава њихово трајно очување и унапређивање, односно развој и трајност 
природних, физичких, здравствених или естетских вредности. У заштићеном 
природном добру не могу се обављати активности којима се угрожава: 
капацитет животне средине, природна равнотежа, биодиверзитет, хидрографске 
вредности, геоморфолошке вредности, геолошке вредности, културне 
вредности, пејзажне вредности, квалитет и својства природног добра. 
 Средства за елиминацију штетних последица, унапређивање и развој 
заштићених подручја дефинисана су Законом о заштити природе, чланом 69. – 
финансирање заштићеног подручја. 
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6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, 

ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ 
ПИО „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“ 

 

 Планом управљања дефинисане су следеће приоритетне активности 
везане за заштиту ПИО „Велико Ратно острво“: 

• чување, обележавање и одржавање заштићеног подручја, 
• заштита флоре и фауне, 
• заштита станишта природних реткости, 
• успостављање континуираног мониторинга стања екосистема, 

угрожавајућих фактора, ефекти мера заштите и утицаја дозвољених 
активности,  

• заштита предела, 
• заштита животне средине, 
• унапређење природних и створених вредности, 
• израда акционог плана за припрему у односу на обавезе које 

произилазе из Natura 2000, односно националне еколошке мреже. 

 Основни и трајни задатак управљача ЈКП „Зеленило Београд“ је чување 
заштићеног подручја „Велико Ратно острво“ и спровођење прописаних режима 
заштите утврђених актом о заштити, затим предузимање мера и извршавање 
послова на обезбеђењу унутрашњег реда и обележавање заштићеног природног 
добра. За обављање ових послова управљач организује службу чувања, а у 
складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби (члан 56. Закона 
о заштити природе) и Правилником о условима које мора да испуњава управљач 
заштићеног подручја. Чуварска и рибочуварска службу, поред едукације и 
обуке, биће и опремљене у циљу ефикаснијег спровођења мера заштите, развоја, 
одрживог коришћења и презентације Великог Ратног острва. 

 У Решењу, члан 2. налази се списак катастарских парцела укупне 
површине од 167.90.56 ха.37 У односу на површину којом се манипулише у 
катастру, а и у Решењу, констатује се неслагање са реалном површином 
утврђеном приликом премера површине заштићеног подручја „Велико 
Ратно острво“ које износи 211.36.78 ha. С обзиром на то неопходно је 
извршити актуелизацију катастарског стања и усагласити га са стањем на 
терену. Ово је приоритетна активност на заштићеном подручју.  

На основу реалне површине заштићеног подручја ЈКП „Зеленило 
Београд“, као управљач у обављању послова заштите и развоја заштићеног 
подручја дужан је да обележи заштићено природно добро, заштићено природно 
рибље плодиште, као и границе површина на којима су утврђени режими 
заштите I, II и III степена. Заштићено природно добро се обележава у складу са 

                                                 
37 Прилог број 12. Извод из поседовног листа бр. 5020, стање на дан 28.02.2007. и Биланс 
површина, „Посебна основа газдовања шумама за Г. Ј. Велико Ратно острво (2018-2027)“, ЈКП 
„Зеленило Београд“, Београд, 2018. 
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Правилником о начину обележавања заштићених природних добара („Службени 
гласник РС“, број 30/1992).  
 Заштита флоре, фауне и станишта природних реткости је један од 
приоритетних задатака управљача, који ће се планирати годишњим 
оперативним програмима управљања. Посебан акценат биће на реализацији 
пројекта Реинтродукције неких иишчезлих врста на некадашња станишта, 
или враћање врста на станишта на којима је бројност њене популације 
драстично смањена.  

У циљу заштите вегетације и флоре и специфичних станишта спроводиће 
се посебне мере у циљу прикупљања података, ради касније, по потреби, 
разраде мера директне заштите. У том циљу радиће се на: даљем картирању 
вегетације и флоре и специфичних станишта, картирању биотопа ретких врста, 
просторној идентификацији локалитета са специфичном вегетациојм и флором, 
искључивање тих површина из одређених видова коришћења, заштити барских 
екосистема и вегетације на странама канала Велики Галијаш. 
 Очување биолошке разноврсности у природним условима је приоритет, 
тако да је најважнији облик заштите in situ заштита, као најактивнија мера 
заштите. Ако говоримо о флори, биљке, будући да су сесилни организми 
најчешће су високо специфичне у односу на место на коме живе. Та чињеница 
упућује на израду логичних планова за демаркацију минималних површина на 
којима ће се изводити заштита in situ. Овај облик заштите биљака, без обзира на 
њихову имобилност, има многе практичне предности над животињама. 
 Заштита животне средине као један од главних трајних циљева који се 
желе постићи успостављањем административно правне заштите предела 
изузетних одлика „Велико Ратно острво“ је очување и унапређење стања и 
квалитета животне средине. 
 У области заштите од пожара, управљач ће сагласно Закону о заштити од 
пожара и Закону о ванредним ситуацијама, урадити неопходна планска 
документа, предузимати превентивне мере у области заштите шума од пожара и 
унапређивати сарадњу са МУП Србије. Управљач сагласно Закону о шумама, 
урадио је Планове заштите шума од пожара, којим су дефинисане превентивне 
мере заштите од пожара, материјално техничко опремање за брзо и ефикасно 
гашење шумских пожара, оперативни планови и карте за потребе 
организовања акција гашења шумских пожара.  
 Разврставање у категорије угрожености од пожара објеката врши се 
према „Уредби о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије 
угрожености од пожара“ (Сл. Гласник 76/2010). Решењем о категоризацији под 
07/9 број 217.10-51/15 од 03.12.2015 које је донео МУП РС Сектор за ванредне 
ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду „Велико Ратно острво“ 
разврстано је у категорију II 2.7. Степен угрожености од пожара одређен је и 
пеиказан у обрасцу који је приложен у тачки 6.0. Плана. Према овом прорачуну 
предметна локација има III Степен угрожености од пожара са укупно 330 поена. 
Препорука је да се појачају лугарска осматрања по ветровитом времену и у 
летњим месецима. 
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6.1. Обавезе управљача у циљу реализације приоритетних 
активности и  мера 
 

За реализацију планираних мера заштите природних и створених вредности 
предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ управљач има обавезу: 

• доношења Плана управљања за период од 10 година, Годишњих 
програма управљања и Извештаја о извршењу Годишњих програма 
управљања. Сагласност на сва ова акта даје орган надлежан за послове 
заштите јединице локалне самоуправе, а Завод за заштиту природе 
Србије даје мишљење на План управљања. 

• Израде новог десетогодишњег Програма управљања рибарским 
подручјем предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ и годишњих 
програма на основу њега. У току идуће године, а у складу са Законом о 
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, неопходно је урадити 
средњорочни програм (стари програм важи до 2021 године), усклађен са 
тим законом и његовим подзаконским актима и са актима о заштити, као 
и Планом управљања заштићеним подручјем. Ово је редовна и 
периодична регулаторна активност из које проистичу годишњи програми 
као акциони планови рада на заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда, тј. заштити Великог Ратног острва као природног плодишта и 
заштићеног природног добра. 

• Доношење нове основе газдовања шумама као и годишњих извођачких 
планова газдовања шумама за Г. Ј. Велико Ратно острво, у складу са 
Основом газдовања шумама,38 а у склопу тога је и план гајења шума и 
пошумљавање површина захваћених багремцем.  

 
 
6.1.1. План неге шума и пошумљавање 

 
Градске и приградске шуме представљају зелено благо Београда. 

Препознајући значај шума у Београду,  и као потписници Дунавске стратегије, 
створено је партнерство „дунавских градова“ како би се омогућило 
представљање, имплементација и надоградња нових стандарда одрживог 
управљања градским шумама. Град Београд је постао део пројекта URBforDAN 
који је осмишљен као доносилац промена у управљању градским шумама и 
коришћењу екосистемских услуга у градовима партнерима. Основни циљеви 
пројекта су: постављање нових стандарда у одрживом гајењу градских шума; 
развој међународно примењивих планова управљања градским шумама и развој 
свеобухватног искуства за посетиоце. 

Планом гајења биће обухваћени најнужнији радови којима ће се 
обезбедити постепено приближавање простора заштићеног подручја 
функционалном оптимуму с обзиром на специфичност намене комплекса и 

                                                 
38 „Основа газдовања шумама за Г.Ј. Велико Ратно острво (2018-2027)“, ЈКП „Зеленило 
Београд“, Београд, 2018. 
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дефинисане циљеве газдовања.  Планом гајења у наредном периоду биће 
обухваћени појединачни планови и активности на: 

- пошумљавању дела површине уз претходну припрему терена и 
попуњавање подигнутих култура и плантажа садњом.  

- мерама неге које подразумевају: уклањање корова, окопавање и 
прашење у културама и плантажама, пинсирање и кресање грана, 
исправљање и учвршћивање садница после поплаве уз истовремено 
обликовање шумске ивице, 

- проредну сечу на површинама намењеним интезивнијем рекреативном 
коришћењу и додирним површинама, 

- заштиту пошумљених површина и шумског комплекса у мери и на 
начин сугерисан у уредби о заштити. 

 Планом пошумљавања наставиће се са крчењем шикаре машински и 
припремом терена за пошумљавање на делу шумског земљишта, чистинама и 
ливадама у 1, 2, 4 и 5  Оделењу. 

У наредном уређајном периоду ће се кроз годишње оперативне планове 
газдовања шумама  наставити извођење  радова на гајењу и заштити шума у 
Оделењима: 

 Оделење 1 чистина 1 – у газдинској класи „82“ на укупној површини од 
21,2 ha изводиће се радови на пошумљавању ливадских површина лужњаком, 
везом, трешњом и дивљом крушком са попуњавањем,  окопавањем и прашењем, 
уклањањем корова око садница уз обавезне активности на заштити од биљних и 
ентомолошких болести. 

Оделење 1 чистина 2 – у газдинској класи „82“ на укупној површини од 
13,5 ha изводиће се радови на пошумљавању ливадских површина белом и 
црном тополом уз комплетну припрему терена за садњу,  окопавање плантаже, 
уклањање корова, пинсирање и кресање грана, исправљање садница после 
поплаве  уз обавезне активности на заштити од биљних болести. 

Оделење 1 одсек е, g, h, j – у газдинској класи „82“ на укупној површини 
од 5,3 ha изводиће се радови на попуњавању вештачки подигнутих култура и 
плантажа црном тополом, везом и лужњаком уз обавезне мере неге садница. 

Оделење 2 чистина 3 – у газдинској класи „82“ на укупној површини од 
3,5 ha изводиће се радови на пошумљавању ливадских површина црном и белом 
тополом са попуњавањем подигнутих плантажа након припреме земљишта за 
садњу, уклањање корова, окопавање, кресање и пинсирање садница, 
исправљање садница после поплава уз обавезне активности на заштити од 
биљних болести. 

Оделење 4 чистина 1, 2, 7 – у газдинској класи „82“ на укупној површини 
од 6,47 ha изводиће се радови на: пошумљавању ливадских површина са 
попуњавањем садницама црне и беле тополе, лужњаком, везом, дивљом 
трешњом и крушком након комплетне припреме терена за садњу. Изводиће се 
мере неге садница: уклањање корова, окопавање и прашење са пинсирањем и 
кресањем грана, исправљање садница након поплава  уз обавезне активности на 
заштити од биљних болести. 

Оделење 4 одсек h, i – у газдинској класи „82“ на укупној површини од 
1,42 ha изводиће се радови на: попуњавању вештачки подигнутих култура 
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садницама пољског јасена са мерама неге на садницама: уклањање корова  уз 
обавезне активности на заштити од биљних болести. 

Оделење 5 чистина 1 – у газдинској класи „81“ на укупној површини од 
0,79 ha изводиће се радови на: пошумљавању ливадских површина црном и 
белом тополом са попуњавањем и комплетном припремом површина за садњу и 
мерама неге; уклањање корова, окопавање са пинсирањем и кресањем грана, 
исправљање садница после поплаве уз обавезне активности на заштити од 
биљних болести. 

Оделење 5 одсек а – у газдинској класи „81“ на укупној површини од 
8,72 ha изводиће се радови на: пошумљавању црном и белом тополом – плитка 
садња са попуњавањем и комплетном припремом површина за садњу и мерама 
неге; уклањање корова, окопавање са пинсирањем и кресањем грана, 
исправљање садница после поплаве уз обавезне активности на заштити од 
биљних болести. 

Пошумљавање ће се изводити садним материјалом из регистрованих 
расадника и то аутохтоним врстама са густином садње утврђеном на основу 
практичног искуства за поједине врсте. 

Планом проредних  сеча стабала биће обухваћена површина од  26,96 ha 
и то састојине у Оделењима  1, 2, 3, 4,  у зонама потенцијално високог притиска 
посетилаца. Проредне сече имају за циљ постепено приближавање шума 
функционалном оптимуму у односу на њену приоритетну функцију. 

  Основни задатак заштите шума је да се при газдовању елиминишу у што 
већој мери штетни фактори те се посебна пажња посвећује превентивним 
мерама заштите. У циљу превентивне заштите планирају се годишњи 
специјалистички прегледи шумских екосистема уз утврђивање могућих 
угрожавајућих фактора различитог карактера. Спроводиће се свакодневни 
надзор и чување шумских екосистема нарочито у односу на антропогени 
негативан утицај, појаву пожара, санацију елементарних непогода (извале, 
снеголоми, ветроломи) уз строго успостављање шумског реда и заштиту од 
бесправних сеча. Све планиране активности имају за циљ увећање шумовитости 
газдинске јединице, а тиме и биоеколошку стабилност шумских екосистема и 
њихових појединих делова унутар појединих режима коришћења. 

Планом научно истраживачког рада ће се утврдити еколошки капацитет 
у односу на притисак посетилаца и израдити стратегија комуникације са 
јавношћу. Затим, вршиће се истраживање земљишта и здравственог стања 
шумских екосистема уз картирање основних природних вредности заштићеног 
подручја. Вршиће се идентификација и картирање станишта ретких и угрожених 
бињних и животињских врста и специфичне вегетације као и инвентаризација 
фауне. 

  Кроз успостављање сарадње са локалном заједницом, реализацију 
програма посета и едукације различитих школских узраста унапређиваће се и 
развијати едукативне активности свих заинтересованих страна у коришћењу 
ширег простора овог заштићеног подручја. Упоредо ће се реализовати и план 
инфраструктурног опремања који има дугорочан карактер а односи се на: 
одржавање шумских путева и стаза, изградња и одржавање осматрачница и 
рустик мобилијара, теретана на отвореном, мокрих чворова. 
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Реализацијом планова газдовања  унапређује се природна опремљеност 
шуме за рекреацију и одмор што подразумева: смењивање зрелих састојина, 
летвењака, густика и чистина; промену врста дрвећа у најразличитијим 
облицима; висок удео јаких стабала или група стабала; формирање двоспратних 
или вишеспратних састојина. 

Формирање и естетско обликовање ивице шуме ће се реализовати са 
посебном пажњом како унутрашњих тако и спољних  површина: поред воде, 
шумских чистина, видиковаца, ливада и простора за пикнике. При обликовању  
шумских ивица неопходно је обезбедити: 

- Хармоничну изграђеност са високим лишћарским стаблима и неговањем 
удела грмља. При подизању ће се форсирати врсте упадљивог цветања, 
које доносе плод, а у јесен дају живописан колорит. Ивице богате 
врстама које одговарају станишту омогућавају и богат биодиверзитет 
биљног и животињског света; 

- Смену облика и боја, светлости и сенки са смишљеним захватима неге 
како би се увећала безбедност посетилаца и спречиле штете; 

- Степенасте и склопљене ивице као заштита од ветра а отворене тамо где 
се пружају видици. 

 
 

6.1.2. Комплетирање неопходне опреме за рад, инфраструктуре и санација 
постојеће 

Комплетирање неопходне опреме за рад, инфраструктуре заштићеног 
подручја у циљу спровођења свих мера заштите, одрживог коришћења и развоја 
Великог Ратног острва као приоритете подразумева: 

• контрола и одржавање вегетације око постојећих путних праваца и стаза 
са циљем функционалног одржавања мреже комуникација, као и 
одржавање полигоне мреже; 

• унапређење стања путних праваца постављањем еколошких материјала; 

• текуће одржавање извора соларне енергије (соларни колектори); 

• полагање спољне канализационе мреже са прикључком на био-јаму која 
има функцију и уређаје за биолошко аеробно пречишћавање отпадних 
вода одговарајуће запремине; 

• текуће одржавање бушног бунара који се налази поред кућице за раднике 
упраљача на заштићеном подручју и водоводних инсталација; 

• санација амфитеатра; 

• санација пристана; 

• одржавање теретане на отвореном и пратећих трибина; 

• одржавање и постављање нових мобилијара; 

• постављање ложишта за роштиљ на за то предвиђеним местима; 

• одржавање и постављање нових табли за обележавање на заштићеном 
подручју; 
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• одржавање постојећих спортских терена и формирање нових; 

• одржавање осматрачница за птице; 

• текуће одржавање објекта за смештај радника; 

• набавка мотора за катамаран, 

• набавка новог чамца или неког другог пловила потребног за превоз 
радника, опреме, обилазак заштићеног подручја и остале потребе 
управљача. 
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7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ 
И ОБРАЗОВНОГ РАДА ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА, 
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА 

 

Природно добро „Велико Ратно острво“ је заштићено ради очувања 
живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних 
вредности од изузетног значаја за очување станишта природних реткости, 
ретких и угрожених птица мочварица и ради заштите речног острва, као и 
природног рибљег плодишта. Велико Ратно острво има изузетан еколошки и  
културно-историјски значај за град Београд. Све ове темељне вредности 
заштићеног подручја „Велико Ратно острво“, приоритетни су задаци 
научноистраживачког и образовног рада овог простора: 

• дефинисање метода и начина спровођења мониторинга биодиверзитета; 

• реинтродукција ишчезлих биљних и животињских врста; 

• очување и унапређење стања шумских екосистема; 

• успостављање еколошке мреже; 

• подизање свести нивоа локалне заједнице у циљу очувања 
биодиверзитета острва; 

• едукација свих узрасних категорија у области заштите природних 
вредности; 

• едукација становништва у области туристичке валоризације подручја; 

• едукација свих популација корисника у области спровођења прописаних 
режима заштите. 
У циљу успостављања савременог система управљања заштићеним 

подручјем, са циљем спровођења заштите и развоја планира се реализација 
једног броја научно – истраживачких пројеката који би осим идентификације 
станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста, картирања 
њихових станишта, инвентаризације фауне, истраживали и пратили стање 
одређених таксона. Пројекти би се заснивали на поштовању следећих постулата:  

• заштита, очување, и унапређење биолошке (генетичке, специјске, 
екосистемске), геолошке и предеоне разноврсности; 

• дугорочно очување природних екосистема и природне равнотеже; 

• одрживо коришћење природних ресурса и усклађивање људских 
активности; 

• утврђивање и праћење стања у природи; 

• благовремено спречавање људских активности и делатности које доводе 
до трајног осиромашења биолошке разноврсности и уништавања 
станишта; 

• ограничавање активности у природи које могу нарушити природну 
равнотежу; 
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• активна заштита врста која обухвата активности на очувању, гајењу и 
размножавању врста (ex situ) на местима ван њихових природних 
станишта; 

• заштита врста in situ – на стаништима у природним екосистемима; 

• интродукција – намерно или ненамерно уношење врсте на територију и 
у екосистеме где врста до тада није живела, посебно за инвазивне врсте; 

• реинтродукција – као метод заштите и очувања биолошке разноврсности 
вештачким враћањем врста на некадашња станишта из којих су ишчезла 
или на станишта где се њихова бројност драстично смањила; 

• дефинисање употребне вредности (природни резерват, екоедукативна 
зона и екотуристичка зона). 
 
 

7.1. Истраживање и праћење стања ихтиофауне 
 
Корисник рибарског подручја је у обавези да припреми Програм 

управљања рибарским подручјем за период од десет година, као и Годишње 
програме управљања уз обавезне извештаје и сагласности у складу са члановима 
17-21 Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда. 

Корисник је у обавези да спроводи и мониторинг квалитативног састава 
и структуре рибљег фонда, биомасе, продукције и риболовног притиска на 
рибљи фонд. Мониторинг се спроводи сваке треће године коришћења рибарског 
подручја, а извештај о извршеном мониторингу доставља се министарству. 
Корисник је дужан да на основу резултата мониторинга донесе измене и допуне 
Програма управљања рибарским подручјем и прибави сагласност на исти. 
Активности на праћењу стања ихтиофауне су: 
 

1. Процена функције Великог Ратног острва као природног плодишта 
на подацима из Великог Галијаша 

 
После ревитализације, стекли су се услови да Велики Галијаш 
функционише у складу са природним режимом појаве и повлачења 
поплавних таласа и да буду обезбеђени несметани услови за природни 
мрест бројних, а посебно фитофилних врста риба екосистема низијских 
река и преживљавање њихове млађи. Неопходно је вишегодишњим 
сталним праћењем добити репрезентативне податке који би показали 
ближе одреднице ове улоге Великог Галијаша у погледу структуре 
заједнице матичних (полно зрелих) јединки ових врста у време мреста и 
структуре ове заједнице у погледу млађи која користи екосистем Великог 
Галијаша до стицања услова за излазак у Саву. 

 
2. Утицај вегетације на распоред млађи фитофилних врста риба и 

продукцију у Великом Галијашу 
 

Утврђивањем распореда млађи у каналу од његовог ушћа до вршног, 
терминалног дела, добиће се подаци о коришћењу појединих типова 
вегетације неопходних да се процени у којој мери се они користе и да се 
установи да ли има потребе у оквиру могућности да се при следећим 
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хидротехничким захватима на одржавању предузму измене којима би се 
обезбедили да погодни супстрат за мрест буде што више заступљен у 
каналу, као и да се отворе могућности за интродукцију нових врста 
акватичних биљака које би употпуниле вегетацију канала и побољшале 
његову функцију као плодишта, растилишта и станишта. 

 
3. Учесталост појављивања страних (унетих) врста риба и њихов 

утицај на домаће врсте риба у оквиру природног плодишта 
 

Стране (алохтоне) врсте риба су све израженија појава у екосистему 
Дунава као јужног европског копненог коридора, а њихов утицај на 
домаће (аутохтоне) врсте риба је углавном недовољно познат. Погодност 
Великог Галијаша и великог Ратног острва је да својим положајем и 
карактером омогућавају системска истраживања утицаја страних врста 
риба на екосистем, у првом реду на домаће врсте риба преко 
истраживања њиховог међусобног дељења ресурса (просторног, 
хранидбеног), али и директног утицаја преко евентуалног предаторског 
односа међу њима. Добијени подаци представљали би и у научном 
смислу и у стручно-управљачком смислу користан основ за процену 
инвазивности ових врста и разматрање могућих мера према њима. 

 
4. Планиране активности и мере на одрживом коришћењу природних 

ресурса 
 

• Екоремедијација природног плодишта у пределу изузетних одлика 
„Велико Ратно острво“ у подручју Малог Галијаша као изворног 
просторног и функционалног садржаја, 
 
Мали Галијаш који је представљао изворну функционалну целину 
природног плодишта риба на Великом Ратном острву показао је, посебно 
у летњем периоду и при високим водостајима који су задњих година у то 
време учестали, велики значај у погледу локације за природни мрест 
термофилних врста риба које се мресте касније и које су мање 
фитофилног, а више лигнофилног карактера (нпр. сом). Није искључено 
да би га у сличним условима у другим периодима године користиле и 
друге врсте риба сличних захтева у погледу мреста (нпр. гргеч или смуђ 
у пролеће), чиме би се обезбедило да сваки део овог природног плодишта 
риба буде оптимално искоришћен, а продукција увећана. То би и са 
ширег екосистемског становишта (храна ихтиофагним гмизавцима и 
птицама) могло бити значајно. Стога треба планирати средства и 
потребне истражне радове на установљавању поузданости и 
оправданости овог вида екоремедијације у заштићеном подручју. 

 
 
7.2. Истраживање и праћење стања орнитофауне 

 
Ушће Саве у Дунав заједно са Великим Ратним острвом проглашено је за 

IBA (Important Bird Areas) подручје односно значајно подручје за птице. Птице 
водених станишта које долазе да зимују на Ушћу значајно утичу на повећање 
разноврсности и омогућује да се у зимском периоду развијају активности у 
посматрању птица. Једна од приоритетних активности је успостављање 
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континуираног мониторинга стања орнитофауне, угрожавајућих фактора, као и 
ефекти мера заштите и утицаја дозвољених активности на заштићеном подручју.   

Након уређења осматрачница за праћење птица и стаза за кретање 
посетиоца, може да се стандардизује мониторинг и протоколарно води од стране 
стручних управљача, што би омогућило укључивање и грађана, љубитеља птица 
у програме праћења и активности на острву. Спровођење овог програма 
представља пример за вођење мониторинга индикаторских врста орнитофауне и 
у другим заштићеним подручјима и постављање стандарда у овој области. 
Птице својом свеприсутношћу лако могу да се прате и њихово праћење постаје 
хоби све већег броја љубитеља птица у Београду. Посматрањем птица упознаје 
се природа и хармонија која влада у њој и образују се генерације да воде бригу о 
стању животне средине. Увођењем савремених техника у спровођењу 
мониторинга постављањем видео камера на места окупљања птица или у 
постављеном вештачком гнезду, омогућило би посетиоцу, да без узнемиравања, 
прати понашање птица у њиховом природном станишту у центру Београда. 
Сигнал би се могао пласирати преко интернет презентације или мобилне 
телефоније што би укључило велики број грађана у праћењу. Велико Ратно 
острво је добар полигон за усвајање техника мониторинга у већем броју група 
биљака и животиња. 

На заштићеном подручју је потребно урадити и следеће: 
• Наставити праћење орла белорепана; 
• Одржавати осматрачнице у функционалном стању и ако буде могућности 

направити још једну осматрачницу; 
• На острву, у сарадњи са орнитологом из Савета ВРО, поставити 

вештачке дупље и кућице за птице; 
• Додатно уредити простор око осматрачница. 

 
 
7.3. Истраживање и праћење стања сисара 
 
 Активности на праћењу стања сисара реализоваће се кроз следеће 
пројектне задатке: 
 

• Инвентаризација, мониторинг и мере очувања фауне слепих мишева 
и других врста сисара у заштићеном природном добру „Велико Ратно 
острво“ 

Фауна сисара предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ је 
истраживана од стране Природњачког музеја током 2008 и 2009. године. Том 
приликом је забележено укупно 17 врста, од којих по први пут и доказни 
примерак патуљастог слепог мишића Pipistrellus pygmaeus. Од тада је прошло 
преко 10 година, па се намеће потреба ревизије статуса врста и праћење 
њиховог стања у смислу мониторинга присуства, бројности и угрожености. 
Осим тога, евидентна појава нових врста, као што су дивља свиња Sus scrofa и 
срна Capreolus capreolus, као и могућа појава дабра Castor fiber. Пошто се ради 
о врстама значајним с аспекта утицаја на станишта и вегетацију, то је неопходно 
сагледати промене након временске дистанце, указати на евентуалне проблеме, 
као и предложити мере за њихово умањење или уклањање. 
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Пројекат би подразумевао утврђивање нове листе сисара на основу 
теренског рада и примене различитих метода истраживања и детектовања 
присуства, утврђивање приоритетних станишта од значаја за живот појединих 
кључних врста и/или група, синтезу и елаборирање података, поређење 
фаунистичких налаза и мера предложених пре више од 10 година са актуелним. 

 
• Процена бројности и популационе структуре дивљих свиња и 

утицаја на живи свет у природном добру «Велико Ратно острво» и 
поступака ерадикације 
 
Дивље свиње у заштићеном природном добру „Велико ратно острво“ 

нису бележене током истраживања фауне сисара 2008. и 2009. године. 
Последњих година евидентирано је њихово присуство и благи раст бројности. С 
временом је популација постала стабилна, да се наслућује нарушавање опстанка 
животних заједница у овом заштићеном природном добру. Осим тога, током 
великог водостаја Дунава, као што се десило крајем маја и почетком јуна 2019. 
године, јединке популације са ВРО су предузимале премештање са ВРО у разне 
правце, поред осталог и на парковски и урбани простор Новог и старог 
Београда, што је имало више негативних импликација и узроковало низ 
ризичних ситуација по здравље, добробит и живот грађана и домаћих љубимаца, 
потенцијалних економских штета (колизија с возилима), а за неке јединке 
дивљих свиња и леталан исход. 

 

 

Мањи чопор дивљих свиња на Новом Београду код парка Пријатељства, након 
препливавања са ВРО, јун 2019. Фото Курир. 

 

Да би се убудуће спречио настанак оваквих ситуација неопходно је 
сагледавање стања и бројности популације дивљих свиња на ВРО, утврђивање 
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њиховог утицаја на живи свет и станишта ВРО, као и утврђивање мера 
ерадикације. 

Пројекат би подразумевао утврђивање главног реона задржавања дивљих 
свиња, њихове навике и померање у простору, као и утврђивање популационе 
структуре. На основу ових података могућа је процена адекватних мера за 
ерадикацију актуелне популације и спречавање имиграције нових јединки са 
леве обале Дунава из Панчевачког рита. 
 
 
7.4. Мониторинг популација гљива на заштићеном подручју 

Велико Ратно острво  
 

На Ратном острву су обављена истраживања присуства макромицета, 
њиховог биодиверзитета, заступљености и просторног распореда у оквиру 
вегатацијских целина током само једне сезоне, 2017. године. Осим неколико 
спорадичних података од раније, тада је по први пут систематски приступљено 
утврђивању прелиминарног инвентара и других одлика популација гљива на 
Ратном острву. Првенствени значај ових истраживања је стварање услова за 
доношење одлука о управљању заштићеним подручјем базираним на 
резултатима циљаног научног проучавања. 

Током обављених истраживања пронађено је неколико веома 
занимљивих и ретких налаза врста  гљива, од којих су неке врсте по први пут 
забележене за подручје Србије управо на Великом ратном острву (Urnula 
craterium, Cyathus stercoreus). Пронађене су такође јестиве (Laetiporus 
sulphureus) и неке врсте са лековитим својствима (Ganoderma resinaceum), 
опасни паразити дрвећа (Hemipholiota populnea), једна врста тартуфа (Tuber 
rufum), као и изненађујуће велик број плазмодијалних гљива. Регистровано је 
укупно 79 таксона.  

Једногодишњи увид у инвентар макромицета и других гљива на подручју 
Ратног острва није могао бити комплетан и целовит због специфичних одлика 
гљива које се појављују у неправилним временским интервалима. То је била 
почетна премиса истраживања, те је првобитним пројектом истраживања било 
предложено да се она продуже на више сезона ради добијања бољег и тачнијег 
увида у стварну слику биодиверзитета макромицета. Изузетно сушна и 
неповољна сезона је додатно умањила број врста који је могао бити пронађен. 

С обзиром на до сада добијене вредне резултате, реално је очекивање да 
се пронађу додатне интересантне врсте, пре свега хипогеичне конзумне врсте 
(тартуфи), као и да се добије потпунија слика инвентара макромицета и других 
гљива на Ратном острву. Због тога потребно је спроводити редовни мониторинг 
у одређеним периодима. Осим очекиваних нових налаза, значај мониторинга је 
и у праћењу промена популација, првенствено кључних врста које су 
прелиминарним истраживањима издвојене. Промене састава вегетације, из 
природних разлога или због захвата које врши управљач подручја, контрола 
популације дивљих свиња на Ратном острву и други фактори утичу на постојећи 
фонд гљива, па је и то додатни важан разлог за спровођење мониторинга. 
Наведени мониторинг подразумева вишекратни теренски рад у одређеним 
периодима на заштићеном подручју, прикупљање узорака и података, затим 
њихову лабораторијску и научну обраду. Сви добијени резултати би били 
коришћени за допуну и кориговање досадашњих сазнања о макромицетама на 
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Ратном острву, као научно заснован аргумент за предузимање мера заштите и 
стручно управљање подручјем. 
 
 
7.5. Истраживање, инвентаризација, утврђивање репродуктивних 

центара и хибернацијских простора батрахо- и херпетофауне 
заштићеног подручја „Велико Ратно острво“  

 
Велики значај у рањивим екосистемима попут заштићеног подручја 

„Велико Ратно острво“ имају водоземци и гмизавци као прелазни и завршни 
чланови биоценоза. Они насељавају све расположиве просторе и могу да 
достигну високу бројност. Водоземци представљају не само основну 
хранидбену базу за многе ретке и угрожене врсте птица, већ имају и велику 
улогу у регулацији бројности и сузбијању пренамножавања неких група 
бескичмењака. 

Циљеви пројекта су: Формирање листа присутних таксона на 
истраживаном подручју „Велико Ратно острво“ на основу теренског 
истраживања; провера и утвђивање репродуктивних центара, као и 
хибернацијских простора батрахо- и херпетофауне и праћење густине 
популација. 

На заштићеном подручју „Велико ратно острво“ систематска 
истраживања нису рађена. Како се ради о плавном подручју које је подложно 
великим променама самог станишта током сезона, али и током вишегодишњих 
периода, неоходно је да се спроведе планско, континуирано истраживање не 
краће од две године, како би се добили релевантни подаци који ће омогућити 
квалитетне планове управљања овим добром. 
 
 
7.6. Разноврсност индикаторских група инсеката (вилински 

коњици, дневни лептири и сапроксилни тврдокрилци) у оквиру 
природног добра „Велико Ратно острво“  
 
Инсекти су веома важна компонента сваког екосистема. Од једноставног 

доприноса разноврсности и биомаси до „услуга“ које врше (нпр. опрашивачи, 
извор хране, предатори штетних врста или чак туристичка атракција рапидно 
растућег значаја у модерном свету). Неке групе инсеката имају посебан значај 
као индикатор квалитета, функционалности и целовитости екосистема па тако 
представљају „кишобран“ врсте за многе мање упадљиве, слабије познате или 
скривене представнике живог света и на крају, али не и као најмање важно, за 
човека. Захваљујући релативно добром познавању њихове таксономије и 
екологије као и специфичног начина живота, као глобални стандард у заштити 
животне средине посебно су се издвојиле три групе инсеката.  

Вилински коњици (водене девице) су инсекти који током 
комплетирања свог животног циклуса учествују у процесима који се одвијају и 
у воденој (ларве) и у сувоземној (адулти) средини. Врло су осетљиви на промене 
у квалитету и структури станишта (присуство вегетације како на обали тако и у 
води, хемизам воде, структура обале и дна...) (Kalkman et al., 2010) и врло брзо 
реагују на њих – као веома окретни и успешни летачи, одрасле јединке ће лако 
променити место на којем полажу јаја.  
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Дневни лептири су можда најомиљенија група инсеката за посматрање 
и колекционарство. Као такви су веома добро познати и проучени широм света. 
Поред неких других група инсеката, спадају у веома важне опрашиваче (van 
Swaay et al., 2010. Често су везани за специфичне типове станишта и вегетацију 
која представља извор хране за ларве (гусенице).  

Сапроксилни тврдокрилци су еколошка група тврдокрилаца (припадају 
различитим групама тврдокрилаца па их не можемо сматрати и таксономском 
групом) чије ларве живе у ходницима које копају у трулом дрвету. Као такви, 
играју веома важну улогу у рециклирању. Различите врсте преферирају 
различите биљке хранитељке али и структуру станишта – нпр. отворена или  
сеновита. Различите фазе у труљењу дрвета пружају разноврсна места за живот 
па ови инсекти могу да послуже као врло добар показатељ стања у којем се нека 
шума налази (Nieto & Alexander, 2010).  

Карактеристике Великог Ратног острва (сезонско плављење, бројни 
канали и влажна станишта и обиље шуме...) и конкретне и потенцијалне претње 
са којима се суочава његов живи свет се савршено уклапају у наведене 
могућности које нуди истраживање и праћење наведених група инсеката. 

Циљеви пројекта су: утврђивање састава фауне вилинских коњица, 
дневних лептира и сапроксилних тврдокрилаца Великог Ратног острва; 
формирање базе података о наведеним групама инсеката и анализа података у 
сврхе утврђивања прироритета заштите. 

Значај пројекта се огледа у креирању иницијалне базе знања о 
индикаторским врстама инсеката које живе на простору заштићеног природног 
добра, на основу које би могли да буду креирани планови конкретних мера 
заштите и нових истраживања. У случају да се констатују Натура 2000 врсте, 
управљач би стекао додатне „алате“ за очување природног добра од великог 
значаја за ЕУ и земље које желе да јој се прирдуже. Предложени пројекат је 
само иницијална фаза у истраживањима фауне инсеката и неопходно је 
константно пратити стања популација и њихових станишта као и предлагати и 
изводити мере за њихово очување. 
 
 
7.7. Утврђивање геохемијског статуса Великог Ратног острва  

Велико ратно острво је седиментна, алувијално-акумулативна творевина, 
која је настала успоравањем и заустављањем седимената на ушћу Саве у Дунав 
и стално је у процесу промене облика и величине. Укупна дебљина седимената 
процењује се на око 25 м. Антропогени утицаји на екосистем Великог ратног 
острва су бројни. Овакав утицај се превасходно огледа се у променама 
биохемијских циклуса, као и променама у метаболизму, физиологији, расту и 
развоју живог света. У најдрастичнијем случајевима, изазване промене 
угрожавају опстанак одређених врста. Острво је такође изложено тачкастим и 
дифузним изворима загађења, укључујући нетретирану градску канализацију. 
Због свог положаја, острво је изложено не само притиску урбанизације, већ и 
загађујућим материјама које транспортују Сава и Дунав. Чврсти отпад се често 
таложи у плитким деловима острва и прекривен је коровом и грмљем. 

Да би се утврдио геохемијски статус Великог ратног острва неопходно је 
узорковати седименте и земљиште на више локалитета по ободу острва, као и 
његовом средишњем делу, посебно у близини канала Велики Галијаш. Узорци 
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ће бити сезонски прикупљени и у њима ће бити одређени основни физичко-
хемијски параметри и биће утврђен њихов геохемијски састав.  Степен загађења 
седимената ће бити одређен поређењем са референтним узорцима као и преко 
индекса загађења као што су фактор обогаћења, фактор загађења, степен 
контаминације, индекс геоакумулације и др.  

За узорковање седимената и земљишта ће се користити узоркивач 
помоћу којег се узорци узимају вертикално и хоризонтално на 
репрезентативним локалитетима. Количина узетог узорка седимента зависиће 
од предвиђених анализа.  

Као важан сегмент утвђивања геохемијског и еколошког статуса Великог 
ратног острва биће одређене и екосистемске услуге овог подручја, које 
представљају карактеристике, функције или процесе који директно или 
индиректно утичу на добробит људи. Екосистемске услуге биће одређене према 
методологији Уједињених нација (Millennium Ecosystem Assessment), а 
обухватиће услуге подршке (услуге које су неопходне за производњу свих 
осталих услуга екосистем), услуге снабдевања (производи који се добијају од 
екосистема), услуге регулисања (користи које се добијају од регулисања 
процеса екосистем) и културне услуге (нематеријалне користи које људи 
добијају од екосистема).  

Предлог мера заштите животне средине Великог ратног острва зависиће 
од добијених резултата, као и од самог локалитета. 
 
 
7.8. Дигитални катастар загађивача Великог Ратног острва 

 
Интегрални катастар загађивача према важећој законској регулативи у 

Републици Србији је регистар информација и података о загађивачима животне 
средине и обавеза је предузећа, али је могућа израда оваквих докумената и за 
општине, водотокове, заштићена природна добра и сл. Индентификација 
загађивача, теренска истраживања и мониторинг представљају основу 
квалитетне базе података. 

Интегрални катастар загађивача садржи попис мерних места и нивоа 
загађења медијума животне средине и нивоа буке, дозвољене граничне 
вредности, може да садржи податке у вези са биодиверзитетом, акцидентима, 
количинама прикупљеног отпада и сл. Овакав један документ подразумева 
могућност графичког и картографског приказа са одговарајућим садржајима 
(извори загађења, мерна места, локације специфичне дендрофлоре, приказ 
локација гнезда птица и др.).  

За успостављање интегралног катастра загађивача потребно је обавити 
теренско истраживање, анализу доступне планске документације и пројеката, 
као и мониторинга на простору Великог ратног острва и непосредног окружења, 
затим извршити индентификацију извора загађења и индентификацију кључних 
проблема. На основу доступног мониторинга који се обавља за потребе Града 
Београда, као и на основу додатног мониторинга могуће је приказати месечне и 
годишње показатеље квалитета медијума животне средине.  

Значај успостављања интегралног катастра загађивача за простор 
заштићеног природног добра ПИО „Велико ратно острво“ односи се на 
мониторинг стања животне средине као и документованог приказа значаја овог 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

84 

простора, док се база података може допуњавати новим истраживањима и 
подацима добијеним мониторингом (годишње ажурирање). Значај документа се 
огледа и у сагледавању еколошког статуса ПИО „Велико ратно острво“, а на 
основу чега се могу припремити неопходни кораци у санацији, рекултивацији, 
уређењу и заштити предела и очувању станишта, шума и биодиверзитета. 

Оправданост и циљ пројекта је успостављање ефикасног система заштите 
животне средине. Интегрални катастар загађивача представља важан механизам 
за доношење одлука кроз индентификацију приоритета и превентивног 
деловања у функцији заштите животне средине.  

Применљивост пројекта се огледа у обради података у ГИС-у, ствара се 
могућност формирања и одржавања односно ажурирања базе података за 
потребе интегралног катастра загађивача. Успостављени катастар са активном 
базом података има практичну примену у интерпретацији података на основу 
информација прикупљених на терену и служи као помоћно средство за 
квалитетно управљање овим простором. Интегрални катастар загађивача 
садржи податке о изворима, врстама и количинама, начину и месту испуштања 
загађујућих материја, а сваким новим истраживањем (које може користити базу 
података), могуће је ажурирање и употпуњавање базе података. 
 
 
7.9. Бриофите Великог Ратног острва 
 

Бриофите насељавају све екосистеме на копну и најбројнија су група 
биљака одмах иза цветница. Једино одсуствују у морима и океанима. Оно што 
их издваја од других биљака јесте њихова једноставнија грађа и доминантни 
халпидни облик. Немају корење ни кутикуларне заштите па су због тога 
одлични индикатори стања животне средине. Највећи број врста је 
вишегодишње и знатно доприноси везивању угљен диоксида и ослобађању 
кисоника. Ово је нарочито значајно у зимском периоду када остале више биљке 
нису активне, док се процес фотосинтезе код маховина одвија до +4°С. 

Бриофите су значајне јер у сваком екосистему делују као био-сунђер 
односно, упијају воду и спорије је ослобађају те тиме утичу на водни баланс 
датог станишта. Управо ова особина чини их еколошки изузетно важним јер 
олакшавају клијање семена и преживљавање клијанаца дрвета, што је битна 
карика у обнављању шума. Такође, бројни полинатори презимљују у бусенима 
од маховина, јер су одлични топлотни изолатори, а  значај инеската полинатора 
нарочито данас, нема потребе посебно наглашавати.  

Бенефити бриофита су дакле бројни од оних општих екосистемских до 
оних крајње антропоцентичних који се односе на пречишчавање ваздуха и 
везивање честица полутаната, и даље преко фармацеутских па све до естетских 
потенцијала.  

Бриофите Великог ратног острва нису изучаване. Обзиром на еколошке 
прилике поменутог природног добра, овде се не очекује велики диверзитет 
бриофита, али се могу очекивати налази национално и интернационално 
значајних, ретких и угрожених таксона. Обзиром на варирање услова нивоа 
воде, плављење и дистурбанцу, рано пролеће и касна јесен могу бити периоди 
када се посебно треба фокусирати на влажно тло где се могу појавити значајне 
врсте из родова Riccia, Ricciocapos, Entosthodon, Physcomitrella. Након, 
утврђивања стања алфа диверзитета на овој великој речној ади, потребно је 
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предложити мере мониторинга стања популација са посебним освртом на ове 
потенцијално присутне ретке и угрожене врсте.    

Теренска истраживања потребно је спровести током више сезона ради 
пописа вишегодишњих и ефемерних врста, а онда предложити начин 
мониторинг бројности популација односно праћење популација циљаних врста.  
 
 
7.10. Мапирање шумских и нешумских (травних и мочварних) 

станишта природног добра „Велико Ратно острво  
 

Основни циљ пројекта је мапирање шумских и нешумских станишта и 
прављење списка свих станишта присутних на заштићеном природном добру, на 
основу кога би се утврдило да ли постоје нека од Натура 2000 станишта на 
истраживаном подручју, односно станишта која су од великог интереса за 
Европску унију, али и за нашу земљу. У случају да се констатују Натура 2000 
станишта, као и станишта у којима се налазе ретке или угрожене врсте биљака, 
у будућности је потребно пратити стање тих станишта и предлагати мере за 
њихову заштиту и очување. 
 Пројекат обухвата следеће:  

• мапирање шумских и нешумских (травних и мочварних) станишта на 
истраживаном подручју до најнижег могућег нивоа класификације, 

• формирање базе података о шумским и нешумским (травних и 
мочварних) стаништима и 

• израда карте станишта истраживаног подручја. 
Реализација пројекта спровела би се у три фазе, а то су прикупљање 

информација, теренско истраживање и музеолошка обрада материјала и писање 
извештаја. 
 
 
7.11. Попис флоре природног добра „Велико Ратно острво“ са 

посебним освртом на заштићене и угрожене биљне таксоне 
 

Основни циљ пројекта је формирање флористичког списка, односно 
попис свих врста на заштићеном подручју, на основу кога би се утврдило 
присуство заштићених и угрожених таксона, као и Cites и Habitat врста. У 
случају да се на истраживаном подручју констатује присуство неког угроженог 
таксона, потребно је спровести детаљнија истраживања која подразумевају 
утврђивање броја јединки у популацији, као и стање популација тих врста на 
истраживаном подручју, а након тога дати предлоге за спровођење мера заштите 
у случају да је то потребно, као и праћење стања популација тих врста из године 
у годину (мониторинг). 
 Пројекат обухвата следеће:  

• Формирање флористичког списка таксона на истраживаном подручју 
„Велико Ратно острво“ на основу теренског истраживања и 

• Утврђивање броја заштићених и угрожених врста на истраживаном 
подручју, као и провера присуствa Cites и Habitat врста. 
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Реализација пројекта спровела би се у три фазе, а то су прикупљање 
информација, теренско истраживање и музеолошка обрада материјала и писање 
извештаја. 
 
 
7.12. Попис алохтоних врста и предлог за сузбијање њиховог 

ширења у природном добру „Велико Ратно острво“ 
 

С обзиром да се заштићено подручје „Велико Ратно острво“ налази на 
ушћу две реке, Саве и Дунава, и да је често плављено, то је место где се сустичу 
и потенцијално сустичу многобројне биљне врсте, чији плодови и семена могу 
да се донесу водом из великих удаљености. За последњих неколико година је на 
повремено плављеним подручјима реке Саве пронађено неколико биљних врста 
које су алохтоне, и по први пут су забележене за Србију, Хрватску или Босну и 
Херцеговину. Све те врсте водотоком могу доћи и до Великог Ратног острва. 
Већина њих насељава зељасти или жбунасти спрат плавних шума и тиме мења 
њихов екосистем и нарушава станиште како за друге биљке, тако и за птице. 

Када су у питању алохтоне врсте, као први корак у заштићеном 
природном добру је неопходно препознавање алохтоних врста, прављење 
прелиминарне листе и одређивање праваца и путева интродукције. На основу 
тога је могуће испланирати правовремени мониторинг и сузбијање инвазивних 
врста. Такође, на основу тренутног списка могуће је успоставити систем за брзо 
препознавање новопридошлих врста (енг. rapid respond system) као и 
спровођење хитног поступка за њихово сузбијање док се још увек нису 
рашириле и повећале популације, односно док није дошло до процеса 
одомаћивања врста. Неконтролисано ширење алохтоних врста на неком 
подручју може да угрози или да доведе до потпуног нестанка појединих 
аутохтоних врста на том подручју, као и угрожавање биолошке разноврсности и 
самог екосистема на неком подручју, па је због тога неопходно имати списак 
алохтоних врста, стање њихових популација, праћење ширења тих врста из 
године у годину (мониторинг) и давање мера за њихово сузбијање. 

Циљеви пројекта су: 

• Прављење прелиминарног списка алохтоних врста на Великом Ратном 
острву на основу теренског истраживања и 

• одређивање подручја од значаја за алохтоне врсте – подручја на којима 
алохтоне врсте имају највећу бројност, покровност и површину или 
подручја на којима одређене инвазивне врсте доминирају и негативно 
утичу на одређени тип станишта. За ова подручја на лицу места 
проценити неопходне мере за сузбијање алохтоних врста (због сталног 
плављења хемијски третман био би неадекватан), а механички третман 
као и третман директним инјекцијама био би погодан код жбунастих и 
одрвенелих врста. 
 

 
7.13. Лековите биљке Великог Ратног острва 
 

Познато је да је интересовање за лековитим биљем у сталном порасту 
последњих година. Повратак природним ресурсима допринео је повећању 
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пажње везано за коришћење лековитог биља на нашим просторима, па самим 
тим и Великом ратном острву. 

Значај лековитог биља огледа се у његовом коришћењу у исхрани, као и 
у алтернативној медицини, за превенцију различитих тегоба. Велико Ратно 
острво је заштићено природно добро и на њему се налази велики број биљних 
врста међу којима и лековите биљке (дрвенасте, жбунасте, зељасте). Неке од 
лековитих и ароматичних биљака (ЛАБ) су највероватније угрожене, тако да их 
је неопходно сачувати на поменутом локалитету, тј. посебно их заштитити. 
Овакав тип истраживања није рађен до данас на овом локалитету. 
 Основни циљ истраживања је идентификација лековитог биља на 
подручју Великог ратног острва. Израда базе података ретких и угрожених 
врста ГИС алатима (база података која укључује жељене атрибуте лековитих 
биљака, геореференцирање појединачних или група биљака и њихово 
повезивање са сликом-аерофото снимком на терену). Сва ова истраживања се 
своде на заштиту, ретких и угрожених, лековитих биљака на подручју Великог 
ратног острва. 
 Лековите врсте, посматрано на дужи рок, могу бити потиснуте како од 
стране грађана-излетника тако и од инвазионих врста које се из године у 
годину све више шире, тако да захтевају посебну пажњу истраживања и 
заштите на поменутом локалитету. 
 
 
7.14. Производња оплемењеног репродуктивног материјала за 

потребе пошумљавања Великог Ратног острва 
 

Основом газдовања шумама за газдинску јединицу „Велико Ратно 
острво‘‘ (2018-2027) планирано је обнављање и подизање нових шума. Овим 
планом обухваћен је део девастираних састојина врбе и тополе, као и чистине 
(ливаде, њиве и шумско земљиште) које ће се пошумити у овом уређајном 
периоду.  

За пошумљавање је потребно обезбедити укупно 12.262 саднице од чега: 
3127 садница црне тополе; 3111 садница беле тополе; 2606 садница храста 
лужњака; 1353 саднице веза; 1031 садница дивље трешње; 608 садница дивље 
крушке и 426 садница пољског јасена.  

Репродуктивни материјал треба наменски произвести на нивоу линија 
полусрника, клонова или провенијенција унутар расположивог генофонда врста 
са Великог ратног оства или унутар популација чији су еколошки услови слични 
Великом ратном острву, за оне врсте чији генофонд овде не постоји.  

Циљеви и задаци пројекта су: 
- селекција полазног материјала (материнска стабла у оквиру постојећих 

популацаија на ВРО, за оне врсте чији генофонд постоји на ВРО или популације 
сличних еколошких услова за оне врсте чији генофонд не постоји на ВРО); 

- сакупљање семена или резница; 
- производња садног материјала (оснивање теста потомства у расаднику); 
- процена ген-еколошког потенцијала различитих линија полусродника, 

клонова или провенијенција у тесту потомства; 
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- мониторинг пријема, преживљавања и развоја садница у првој години 
након садње на терену; 

- анализа пријема и преживљавања садница на терену и  
- замена осушених садница након прве године. 

 
 

7.15. Анализа виталности и здравственог стања популације 
таксодијума (Taxodium distichum L. Rich.)  на Великом ратном 
острву 
 
Популација таксодијума (Taxodium distichum L. Rich.)  на Великом 

Ратном острву је јединствен објекат на подручју града Београда и као такав 
заслужује да му се посвети одговарајућа пажња у циљу унапређења постојећег 
стања. Да би популација опстала у будућности и у датом моменту се обновила, 
неопходно је извршити анализу виталности и здравственог стања у овом 
тренутку. Многи су неповољни фактори који делују угрожавајуће, па је 
потребно превентивно деловати како би се нежељене последице спречиле. 
Утврђивање виталности и здравственог стања ће управљачу овог заштићеног 
подручја олакшати посао и осигурати правилно управљање истим. 

Реализација предложеног пројекта подразумева сагледавање и 
анализирање свих биотичких и абиотичких штетних утицаја и предлог мера за 
њихово отклањање. 

 
 

7.16. Процена стања и предлог мера за очување беле (Populus alba L.) 
и црне тополе (Populus nigra L.) на Великом Ратном острву 
 
Бела (Populus alba L.) и црна топола (Populus nigra L.) су еколошки веома 

значајне врсте на Великом Ратном острву. Услед велике старости одрасле 
јединке физиолошки слабе и подложне су пропадању, док је бројност и стање 
подмлатка незадовљавајуће. Уколико се не предузму одговарајуће заштитне 
мере, постоји реална опасност да у наредном периоду њихов опстанак буде 
угрожен. Разлози пропадања беле и црне тополе су биотиче и абиотичке 
природе. 

Циљ пројекта је да се изврши процена тренутног стања, утврде 
узрочници пропадања и да предлог мера које ће тај процес успорити. 
Анализираће се еколошки услови средине и здавствено стање појединачних 
стабала и група стабала. 

 
 

7.17. Анализа здравственог стања дрвенасте вегетације на Великом 
Ратном острву 
 
Велико Ратно острво представља шумски комплекс од изузетног значаја 

и утицаја на климу града Београда. Такође, све више добија на значају и 
присуство посетилаца из године у годину расте.  

У последњој деценији веома су изражене екстремне климатске прилике 
(високе температуре, мале количине падавина, дуги сушни периоди, појава 
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снега почетком вегетационог периода, ветрови велике јачине, итд.) што 
негативно утиче на шумске екосистеме и доводи до слабљења здравственог 
стања шума. 

Циљ пројекта је да се утврди и прати здравствено стање шуме на 
Великом Ратном острву и на време спроводе одговарајуће заштитне мере. 
Реализација пројекта ће имати позитиван утицаја на здравствено стање, а 
управљачу ће олакшати посао и осигурати спровођење законом одређених 
обавеза. 
 
 
7.18. Анализа присуства и штетних утицаја инвазивне вегетације на 

Великом Ратном острву 
 

Присуство инвазивних врста веома негативно делује на опстанак и 
обнављање природних састојина. На Великом Ратном острву је то присуство све 
израженије и угрожава опстанак аутохтоне вегетације. Уколико се не предузму 
подговарајуће мере неге и не спречи ширење инвазивне вегетације читав 
екосистем ће бити под великим степеном угрожености. Како би се тај процес 
успорио и његово негетивно дејство умањило потребно је утврдити тренутно 
стање инвазивне вегетације, интензитет ширења, потенцијалне негативне ефекте 
и преузети одговарајуће мере за поправљање затеченог стање. 
 
 
7.19. Мониторинг урода семена и процеса природног обнављања 

дрвећа на Великом Ратном острву 
 
Тренутно стање са аспекта очувања аутохотне вегетације на Великом 

Ратном острву се може оценити као незадовољавајуће. Велика закоровљеност и 
присуство инвазивне вегетације неповољно утичу на процес природног 
подмлађивања, а самим тим и опстанка аутохтоних врста дрвећа. Присуство 
великог броја алохтоних, инвазивних врста као што су багрем, багремац, 
амерички јасен, пајавац потврђују да је ово подручје у прошлости било под 
великим утицајем човека и различитих приступа у газдовању овим подручјем. 
Подмлађивање главних врста дрвећа не постоји, а разлози изостанка нису 
довољно проучени. 

Да би се Велико Ратно острво сачувало као заштићено подручје, 
неопходно је очување и обнављање најважнијих врста дрвећа. Старост састојина 
и појединачних стабала црне и беле тополе и беле врбе је значајна, стабла су на 
граници природног одумирања, њихова репродуктивна способност се смањује. 
Бројност стабала веза је мала (89 стабала) и у сталном је опадању. Уколико се 
овакав тренд настави могуће је да ће се у будућности бројност ових врста 
дрвећа значајно смањити, а то ће негативно утицати на биљни и животињски 
свет на Великом Ратном острву. Висока стабла су станиште за живот и 
гнежђење птица, па уколико се она изгубе, изгубиће се и станиште птица. 
Губитак ових врста ће неповољно утицати и на микроклиму овог подручја и на 
стабилност екосистема у целини. Алохтоне инвазивне врсте ће се ширити и 
заузимати станишта аутохтоних врста. Због свега напред наведеног неопходно 
је вршење мониторинг појаве и квалитета урода, као и појаве и опстанка 
подмлатка. 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

90 

7.20. Анализа бројности и квалитета подмладка на Великом Ратном 
острву 
 
Најсигурнији и најекономичнији начин обнављања шума је природно 

обнављање, уколико су матичне састојине у стању да дају квалитетно 
потомство. 

На подручју овог шумског комплекса јавља се природни подмладак и 
главних састојинских врста и алохтоних, инвазивних врста дрвећа.  

Како би се сигурно знало какве су стварне могућности за природно 
обнављање састојина, неопходно је утврдити услове за појаву подмлатка, 
његову присутност, бројност и квалитет. 

Да би се дошло до наведених података, на читавој површини газдинске 
јединице треба развити квадратну мрежу одговарајуће густине и поставити 
примерне површине одговарајуће величине на којима би се прикупили основни 
подаци. На примерним површинама треба прикупити одговарајуће податке о 
стању подмлатка. 

На основу прикупљених података и извршене анализе биће дате 
препоруке и смернице за побољшање тренутног стања и могућност употребе 
природног подмлатка за унапређење стања заштићеног подручја. 

 
7.21. Истраживање водених екосистема на подручју предела 

изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 
 

Водена станишта која припадају подручју Великог Ратног острва су 
позната по присуству веома разноврсне фауне. Међутим, нешто слабије је 
проучена фауна малих водених бескичмењака који живе у специфичним 
ефемерним стаништима као и фауна заједница зоопланктона и перифитона 
канала Велики Галијаш и самог приобаља Дунава. Испитивање поменутих 
водених станишта даће научни допринос познавању фауне Великог Ратног 
острва и бити од значаја за промоцију природних вредности овог заштићеног 
подручја на територији града Београда. 

Циљ истраживања је испитивање фауне (зоопланктона и перифитона) 
водених екосистема на подручју Великог Ратног острва. Испитивана станишта и 
екосистеми: приобаље Великог Ратног острва, отворена површина Дунава око 
Великог Ратног острва, канал Велики Галијаш и ефемерне воде на подручју 
Великог Ратног острва.  

Методологија би обухватала: сезонско прикупљање фаунистичког 
материјала, обрада узорака и таксономска идентификација, прикупљање 
података о физичко-хемијским особинама станишта, формирање 
фотодокументације и базе података и припрема промотивно-едукативног 
материјала и активности. 

Такође, подаци прикупљени током теренских истраживања биће унети у 
базу података заједно са осталим релевантним подацима који се, пре свега, 
односе на физичко-хемијски квалитет воде, као и водостај Дунава током 
испитиваних сезона. 
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8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ 

КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И 
УРЕЂЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЕЛИКО 
РАТНО ОСТРВО“ 

 

 Велико Ратно острво је тзв. врућа тачка (hotspot) биодиверзитета у 
Београду. Решењем у члану 5. дефинисан је тростепени режим заштите којим су 
регулисани начин и степен заштите, коришћења, уређења и унапређења 
заштићеног подручја. На површинама на којима је утврђен режим заштите I 
степена забрањује се коришћење природних богатстава и искључују сви други 
облици коришћења простора и активности, осим научних истраживања и 
контролисане едукације, као и активности усмерене ка очувању и унапређењу 
постојећег стања екосистема (нпр. измуљивање, регулисање водног режима и 
др.) - члан 35. Закона о заштити природе. 
 Управљач сагласно Решењу извршава обележавање површина под 
режимом заштите I степена, поставља информативне табле о забрањеним 
активностима.  
 На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена могуће су 
управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног 
унапређења природног добра без последица по примарне вредности његових 
природних станишта, популација  и екосистема, као и контролисане 
традиционалне делатности које током свог одвијања нису угрозиле примарне 
вредности простора. На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III 
степена дефинисане су забрањене и дозвољене активности. 

 На заштићеном подручју „Велико Ратно острво“, предео изузетних 
одлика, планиране активности на одрживом коришћењу природних 
вредности, развоју и уређењу су: 

• одрживи развој шумарства уз примену мера газдовања шумама, на 
основу Основе газдовања шумама за Г. Ј. Велико Ратно острво и 
годишњих извођачких планова газдовања шумама и то: 
1. увећање степена шумовитости јер газдинску јединицу 

карактерише предеони тип који је необрастао шумом, а својом 
структуром су плавни терени острвског типа, 

2. вредновање и очување посебно вредних састојинских категорија, 
3. усклађеност дозвољених видова коришћења са потребом заштите 

и очувања, 
4. план гајења шума и расадничке производње, 
5. план научно-истраживачког рада са развојем едукативних 

активности, 
6. унапређивање природне опремљености шуме за рекреацију са 

планом инфраструктурног опремања. 
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• планске мере и активности на одржавању функционалности 
природног рибљег плодишта (канал Велики Галијаш); 

• формирање језера (или канала у зависности од експертске анализе) 
од затрављеног канала Мали Галијаш и његово одржавање у 
функционалном стању (пројекат ревитализације и унапређења по 
фазама; снимање; чишћење; испитивања-геолошка, хидрогеолошка, 
биолошка; радови на багеровању; обележавању итд.); 

• одржавање Малог Галијаша након ревитализације; 

• могућност органске пољопривреде, као и прављење компоста као 
једног од најбољих природних ђубрива; 

• инфраструктурно опремање заштићеног подручја и санације 
постојећег; 

• изградња визиторског центра за реализацију информативних, 
едукативних, стручних и научних програма и активности; 

• изградња „ЕКОСЕЛА“, низа сојеница са пратећим објектима у другој 
зони заштите, у циљу едукације свих узрасних категорија, као и у 
комерцијално-рекреативне сврхе; 

• постављање вештачких гнезда - платформи, дупљи, кућица за птице, 
пловећих острва као начине на који обезбеђујемо специфичне услове 
неопходне за гнежђење неким врстама птица; 

• чување и одржавање заштићеног подручја (планска контрола 
вегетације, одржавање дефинисаних површина, контрола наплавина, 
одржавање чистоће, одржавање амбијенталне разноврсности и 
лепоте предела и др.); 

• радови на санацији и одржавању зоне туризма, плажа Лидо и 
садржаје који се ту налазе; 

• научно-истраживачке активности (истраживачки пројекти); 

• васпитно образовне и информативно пропагандне активности. 
 
На подручју предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ обезбеђује се: 

• заштита и праћење стања биљних и животињских врста, њихових 
популација и станишта; 

• примена мера у газдовању шумама којима се осигурава побољшање 
стања и повећање површина шумских екосистема, очување 
репрезентативних шумских састојина и флористичке и фаунистичке 
разноврсности; 

• реинтродукција аутохтоних врста и друге активности на очувању и 
унапређивању стања популација угрожених врста флоре и фауне; 

• планска контрола вегетације; 

• уређење и коришћење простора у складу са прописаним режимом 
заштите на начин којим се омогућава очување природних и 
предеоних вредности; 
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• уређење и инфраструктурно опремање простора за потребе туризма и 
рекреације; 

• успостављање праћења стања биодиверзитета (генетски, специјски, 
екосистемски) успостављањем система трајног мониторинга; 

• праћење стања инвазивних биљних врста и могућности њихове 
контроле и сузбијање (механичко, биолошко); 

• научноистраживачки и образовни рад и презентација природних и 
културних вредности заштићеног подручја. 
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9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ 

НАМЕНА И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА 
 

 
Управљач ЈКП „Зеленило Београд“ је 2006 године, финансирањем 

Секретаријта за заштиту животне средине, омогућио извођење пројекта 
геодетских радова на изради дигиталних топографских планова заштићеног 
природног добра ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО К. О. ЗЕМУН.   

Велико Ратно острво је део катастарске општине Земун, припада општини 
Земун. Простире се на површини од 167 hа 90 а 56 m2. Премер Великог Ратног 
острва извршен је 1952. године поларном методом снимања детаља. Израђена су 
4 листа детаља размере 1:2500. Елаборат премера не постоји. На подручју 
Великог Ратног острва налазила се само једна тригонометријска тачка.  

У оквиру претходних радова изабран је сет од 10 полигоних тачака старе 
геодетске основе и то полигоне тачке бр.10649, 10650, 10651, 10652, 10653, 
10654, 10590, 10668, 10669, 10665 и 10664.  Ове полигоне тачке нису откривене 
ГПС мерењемима, иако се копало од око 0,80 m до 1,00 m чиме је утврђено да 
Полигонска мрежа која је урађена, стабилизована и снимљена, 1952. године, на 
терену не постоји.    

Обзиром да на подручју Великог Ратног острва није постојала 
употребљива геодетска основа за снимање детаља, неопходно је било за потребе 
снимања детаља и  израде дигиталног топографског плана, реализовати нову 
полигонску мрежу. 

Катастар непокретности је израђен, излагање је завршено и извршено је 
објављивање у “Службеном листу”.  Израђен је и дигитални катастарски план. 
Координате детаљних тачака добијене су дигитализацијом скенираних радних 
оригинала катастарских планова размере 1:2500 у Државни координатни систем.  

Највећи део информација потребних за пројектовање мреже  прикупљен 
је на терену у фази рекогносцирања.  
За потребе рекогносцирања коришћене су следеће подлоге: 
- Катастарски планови у размери 1 : 2500; 
- Посебно формирана подлога 1:5000 (добијена од преузетих дигиталних 

катастарских планова размере 1:2500); 
На основу рекогносцирања : 
- утврђено је стање постојеће мреже (тригонометријске); 
- утврђена је диспозиција тачака нове полигонске мреже, као и план за њихово 

одређивање;    
- нанета је диспозиција тачака полигонске мреже на формиране подлоге 

размере 1:5000, на основу којих ће се извршити идентификација места у 
поступку стабилизације;    

- предложен је посебан тип стабилизације, специфичан због терена на коме се 
врши стабилизација. 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

95 

Пројектна решења за реализацију геодетске основе  дата су у складу са 
следећим подзаконским актима:  

- Инструкцијом за израду и одржавање геодетске основе за 
снимање детаља (РГЗ-фебруар 1997.)  

- Стручним упутством о примени Активне геодетске референтне 
основе Републике Србије у основним геодетским радовима и 
премеру непокретности (РГЗ-јануар 2006.). 

Пројектовањем се обезбеђује оптимално решење мреже и начин њене 
реализације са доказима квалитета тог решења. 
 

У Решењу о заштити, члан 2. налази се списак катастарских парцела 
укупне површине од 167.90.56 hа.39 У односу на површину којом се 
манипулише у катастру, а и у Решењу, констатује се неслагање са реалном 
површином утврђеном приликом премера површине заштићеног подручја 
„Велико Ратно острво“ које износи 211.36.78 ha. С обзиром на то неопходно 
је извршити актуелизацију катастарског стања и усагласити га са стањем 
на терену. Ово је приоритетна активност на заштићеном подручју. У 
складу са тим неопходно је тачно, премером, одредити зоне заштите (I, II, 
III) на простору ВРО јер је до сада зонирање било вршено без мерења и у 
складу са површином која стоји у решењу о заштити (описно). 

Потребно је НОВИМ РЕШЕЊЕМ О ЗАШТИТИ ПОВЕЋЕТИ ЗАШТИЋЕНУ 
ПОВРШИНУ ЗПД „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, УНЕТИ У КАТАСТАР И 
ОДРЕДИТИ ЗОНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРЕНУ У СКЛАДУ СА НОВОМ 
ПОВРШИНОМ. 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Прилог број 12. Извод из поседовног листа бр. 5020, стање на дан 28.02.2007. и Биланс 
површина, „Посебна основа газдовања шумама за Г. Ј. Велико Ратно острво (2018-2027)“, ЈКП 
„Зеленило Београд“, Београд, 2018. 
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10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 
 
 Полазећи од значаја који има предео изузетних одлика „Велико Ратно 
острво“ и планираних мера и активности у поступку спровођења заштите, 
коришћења и одрживог развоја заштићеног подручја управљач овим Планом 
управљања у средњорочном периоду, планира читав низ активности на 
промоцији природних и предеоних вредности заштићеног подручја. Све 
програмске активности су конципиране тако да врше позитиван утицај о значају 
заштићеног подручја, да дају конкретне информације, да се популаришу 
природне и културне вредности подручја и утиче на интересовање посетилаца.  

 Промоција вредности заштићеног подручја „Велико Ратно острво“ ће се 
остваривати кроз следеће активности: 

• израду WEB презентације предела изузетних одлика „Велико Ратно 
острво“ за циљну групу која користи интернет; 

• информативне табле; 
• снимање промотивног филма о каналу Велики Галијаш; 
• издавање посебних публикација која ће бити доступна локалној 

самоуправи, посетиоцима и осталим заинтересованим институцијама 
и појединцима; 

• израду прикладних тематских флајера, лифлета, плаката, проспеката, 
разгледница, који ће бити доступни великом броју посетилаца 
заштићеног подручја; 

• организовање и учешће у еколошким камповима и летњим школама; 
• одржавање студијских вежби; 
• организовање и учешће у различитим акцијама (нпр. обележавања 

Светског дана вода, Дана Дунава, Дана планете земље, Светског дана 
заштите животне средине Светског дана заштите биодиверзитета 
итд.) ; 

• учешће у традиционалним локалним манифестацијама (нпр. 
„Манифестација земунске регате“, Дани европске баштине за време 
којих увек централна свечаност буде на Великом Ратном острву 
итд.); 

• обезбеђење учешћа јавности (у складу са Архуском конвенцијом) у 
доношењу планских докумената везаних за заштиту и одрживи 
развој „Великог Ратног острва“ ; 

• обезбеђење доступности аката које доноси управљач; 
• информисање путем јавних гласила, повремено ће се давати актуелна 

саопштења уз могућност организовања специјалне тематске 
конференције за новинаре; 

• промоција вредности заштићеног подручја кроз учешће у пројектима 
стручним институцијама, невладиним организацијама, разне 
волонтерске акције и др. 
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11. СТУДИЈСКА (ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, 

ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И 
АКТИВНОСТИ  

 
 

Документација која је потребна у реализацији спровођења циљева и 
активности на заштићеном, подручју обухвата следеће: 
 

- Предлог за заштиту Великог и Малог Ратног острва на Дунаву, код 
Београда, као предео изузетних одлика - „Велико Ратно острво“, Завод за 
заштиту природе Србије, Београд, 2002. година. 

- Решење о стављању под заштиту природног добра „Велико Ратно 
острво“, бр. 501-362/05-XII-01, Скупштина града Београда, 2005. 
(„Службени лист града Београда“, бр. 7/05), 

- ЈКП „Зеленило Београд“, План управљања заштићеним подручјем  
„Велико Ратно острво“ за период 2021-2030., 

- ЈКП „Зеленило-Београд“, Годишњи програми заштите и развоја 
заштићеног природног добра „Велико Ратно острво“, предео изузетних 
одлика, 

- ЈКП „Зеленило Београд“, Основа газдовања шумама за Г.Ј. Велико Ратно 
острво (2018-2027), Београд, 2018. Нова основа газдовања ће бити донета 
за период 2028-2037 године. 

- ЈКП „Зеленило Београд“, Програм управљања рибарским подручјем 
предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 2015-2021., Београд 
2015. Нови Програм ће бити донет за период 2022-2031 године. 

- Годишњи програми управљања рибарским подручјем предела изузетних 
одлика „Велико Ратно острво“. 

- ЈКП „Зеленило Београд“, Правилник о унутрашњем реду и чуварској 
служби, Београд, 2010. 

- Научно-истраживачки пројекти (поглавље 7 плана управљања). 
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12. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ДРУШТВЕНИМ СУБЈЕКТИМА  И 
ДРУГИМ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

 
 
 ЈКП „Зеленило Београд“, од 2005. године када је проглашено подручје 
„Велико Ратно острво“ за предео изузетних одлика, као управљач је настојало 
да оствари сарадњу са заинтересованим друштвеним субјектима, локалном 
самоуправом (општинском и градском), стручним институцијама (Биолошки 
факултет, Шумарски факултет, Географски факултет, ТМФ, Хемијски факултет, 
Природњачки музеј и др.) и другим корисницима предела изузетних одлика 
„Велико Ратно острво“ и то ће бити приоритет и у наредном планском периоду. 
 Када се говори о Великом Ратном острву као заштићеном подручју веома 
је важно да локалне заједнице препознају природне вредности овог простора, да 
схвате значај заштите природе, да прихвате концепт заштите и одрживог развоја 
заштићеног подручја. Речна острва као Велико и Мало Ратно острво су остале 
оазе релативно нетакнуте природе, пружајући живом свету реке привремена 
прибежишта. Ово заштићено подручје представља станиште природних 
реткости, ретких и угрожених птица мочварица од националног и међународног 
значаја, а налази се на свега пар стотина метара од Кнез Михајлове улице. 
Самим тим његов значај је још већи. Успешна заштита и очување Великог 
Ратног острва, а посебно његова санација и ревитализација се не могу 
замислити без активног рада управљача и сагледавања адекватних могућности 
мудрог и одрживог коришћења природних ресурса усмерених ка интересима 
самог природног добра али и локалне заједнице. 
 Управљач предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ ЈКП 
„Зеленило Београд“ има изузетно добру комуникацију и сарадњу са локалним 
заједницама, посебно Општином Земун, са којом сарађује изузетно блиско око 
различитих активности везаних за зону туризма, плажу Лидо, Скупштином 
града Београда, Туристичком организацијом Београд, невладиним 
организацијама, основним и средњим школама, стручним, научним и другим 
институцијама заинтересованим, не само да посете заштићено подручје, већ и да  
се спроведе неки облик едукације.  
 Природа, њене лепоте, тајне и потреба за њеним очувањем не може и не 
сме бити теорија, већ начин живљења, са јасном одговорношћу сваког младог 
човека. Заштићено подручје „Велико Ратно острво“, у самом срцу Београда, 
пружа огромне могућности младим људима да се упознају са тим.  
 На заштићеном подручју управљач ће организовати едукативне 
семинаре, кампове за студенте и средњошколце, а када је потребно, пружити и 
логистичку подршку другим заинтересованим институцијама и појединцима у 
овом виду васпитно образовних активности. Годишњим програмима управљања 
заштићеног подручја планираће се и конкретни облици сарадње са свим 
друштвеним организацијама и другим правним и физичким лицима. 

Посебно би истакли сарадњу са Београдским универзитетом, 
професорима и студентима Шумарског факултета, Биолошког факултета, 
института Синиша Станковић и другима са којима управљач има потписан 
Споразум о пословно-техничкој сарадњи.  
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 Са њима ћемо наставити сарадњу кроз следеће активности: реализацију 
различитих пројеката, који су финансирани од стране Секретаријата за заштиту 
животне средине града Београда, који су послужили као основа за истраживања 
у оквиру завршних и мастер радова као и докторских дисертација студената; 
учешће студената Шумарског факултета у пошумљавању Великог Ратног оства; 
учешће наставника и сарадника Шумарског и осталих факултета на скуповима 
едукативног карактера, попут Еко кампа који се организује сваке године у 
октобру месецу; саветодавне послове као и одличну сарадњу стручњака ових 
институција чије је рад непосредно везан за ВРО.   

ЈКП „Зеленило Београд“ већ дванаест година у октобру месецу 
организује студентски еколошки камп за студенте Београдског 
универзитета и осталих факултета у трајању од четири дана. Надамо се да 
ћемо ову традицију наставити и у наредном периоду уз изузетну сарадњу са 
професорима факултета и сарадницима стручних, еминентних институција  
 Посебно истичемо сарадњу са Србијашумама у  одржавању заједничких 
едукација риболоваца у складу са Законом, као и на помоћи њихове 
рибочуварске службе у контроли риболовних вода око Великог Ратног острва. 
 
Удружење родитеља и наставника “Партнерски за образовање“ Београд, 
желе да наставе сарадњу у областима које ће употпунити њихов делокруг рада, 
заснован на изградњи конструктиве сарадње између породице и школе, између 
васпитача и наставника и родитеља, због чега сваки облик едукације у оквиру 
школског и ваншколског живота им представља прилику за реализацију овог 
ефективног и корисног утицаја на децу и младе. 

Заштићена природна добра, паркови и делови Града Београда, који су 
под надлежношћу ЈКП „Зеленило Београд“, уз реализацију образовних  кампова 
које организујемо, прилика је да се и родитељи упознају са садржајима које деца 
усвајају. На тај начин, заједно родитељи и деца, наставници и ученици утицаће 
на развој међугенерацијске сарадње и развој еколошке свести у друштву. 
Упознавање са Великим Ратним острвом, са Бајфордовом шумом, 
Ташмајданским парком и организација предавања у наведеним и другим 
деловима града, могу бити конструктиван наставак сарадње са респективним 
чиниоцима локалне заједнице на обострано задовољство.  

  
Школа „Урбане мочваре - изазови и могућности“ 

Школа „Урбане мочваре - изазови и могућности“ ће се одржати на 
Великом Ратном острву (ВРО) које као градско мочварно подручје има 
јединствен еколошки, културни, историјски и рекреативни значај, а и налази се 
у центру Београда. Ово подручје представља једно од највећих заштићених 
подручја у Београду, као и важан део градске зелене инфраструктуре града. 

Велико Ратно острво је јединствено по свом положају, јер је део 
међународних река Дунава и Саве и представља једну од репертоарних тачака 
на најважнијем европском пловном путу који повезује северну Европу са Црним 
морем. На само 500 метара ваздушне линије од центра града, ово изузетно 
подручје је у потпуности, и физички, и богатством живог света, одвојено од 
градског језгра и као такво представља лабораторију и учионицу у природи за 
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све оне који, не само да се баве заштитом животне средине, већ и цене изузетну 
важност овог подручја за град Београд. 

Школа под називом „Урбане мочваре - изазови и могућности“ трајаће 
три дана и одржаће се на ВРО и Универзитету у Београду. Током првог дана 
обуке полазници ће имати прилику да истражују заштићено подручје. Вођени 
особљем Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд“, учесници ће 
упознати режиме заштите на Острву, богатство биолошке разноликости и 
притиске урбанизације. Узорковање седимената са обале и унутрашњег дела 
острва вршиће полазници школе уз помоћ и надзор стручњака из ЈКП „Зеленило 
Београд“ и Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) 
Универзитета у Београду. 

Други дан школе ће се одржати у лабораторијама Универзитета у 
Београду, Института за хемију, технологију и металургију и Хемијског 
факултета, где ће се различитим методама за квантитативно одређивање 
неорганских (нпр. тешких метала) и органских (нпр. нафтних загађивача, 
полицикличких угљоводоника) одређивати концентрације загађујућих материја 
у седиментима ВРО. Током трећег дана школе, који ће се одржати на ИХТМ-у, 
разговараће се о изгледима будуће употребе ВРО на основу запажања и 
добијених резултата. Посебан нагласак биће дат екосистемским услугама 
урбаних мочварних подручја и како на њих утичу промене у погледу 
коришћења земљишта на Острву. 

Школа за обуку „Урбана мочварна подручја - изазови и могућности“ 
намењена је студентима мастер и докторских студија као и младим 
истраживачима који спроводе истраживања из области геоморфологије, 
хидрологије, биологије, заштите животне средине, геохемије и хемије животне 
средине, а са посебним фокусом на транспорт загађујућих материја кроз 
екосистеме и његов утицај на екосистеме услуге. 

Ова школа за обуку пружиће прилику младим истраживачима да 
примене интердисциплинарни приступ приликом процене стања загађења 
урбаних мочварних подручја, процене екосистемске услуге, као и да 
анализирају могуће сценарије промене коришћења земљишта у сличним 
урбаним мочварним подручјима широм света. 
Специфични циљеви школе за обуку су: 
• Процена утицаја урбанизације на заштићена мочварна подручја и њихове 
екосистемске услуге, 
• Коришћење различитих аналитичких техника за процену стања загађења 
седимената из урбаних мочвара, 
• Евалуација различитих индекса загађења, 
• Евалуација екосистемских услуга које пружају мочварна подручја, 
• Анализирање будућих сценарија промене коришћења земљишта и утицаја на 
функционисање мочварних подручја, 
• Процена проблема приликом управљања и урбаног планирања. 

Школа обуке засниваће се на теренским истраживањима, 
лабораторијском раду, предавањима и групним дискусијама. 
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Јавна трибина у организацији Географског факултета и ЈКП „Зеленило 
Београд“ (активности на промоцији вредности заштићеног подручја) 

Јавна трибина у организацији Географског факултета и ЈКП „Зеленило 
Београд“ има за циљ промовисање заштите природе, станишта и биодиверзитета 
на територији Београда са посебним освртом на Велико Ратно острво 
(карактеристике, значај, негативни утицаји). Јавна трибина би била одржана у 
просторијама Географског факултета Универзитета у Београду уз позив за 
учешће заинтересованој јавности и организацијама. План и програм јавне 
трибине би био састављен и промовисан у координацији Географског факултета 
и ЈКП „Зеленило Београд“. 
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13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА 

ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 
УПРАВЉАЊА „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, ПРЕДЕО 
ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА И НАЧИН ОЦЕНЕ 
УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ 

 
 

ЈКП „Зеленило Београд“, управљач заштићеног подручја „Велико Ратно 
острво“, доноси План управљања пределом изузетних одлика „Велико Ратно 
острво“ за период 2021-2030. година који је конципиран према захтевима које 
треба остварити сагласно Решењу о стављању под заштиту. 

План управљања Великим Ратним острвом, пределом изузетних одлика 
за период 2021-2030 операционализује се годишњим програмима управљања 
којима се детаљно дефинишу задаци, радови и активности, материјално-
финансијске и организационе претпоставке њиховог извршења. 

Планиране задатке можемо поделити по групама: 
1. Трајни задаци су: чување заштићеног подручја; обезбеђење унутрашњег 

реда на „Великом Ратном острву“; обележавање граница заштићеног 
подручја и режима заштите; континуирани мониторинг природних 
вредности; научно-истраживачки и образовни рад; промоција и 
презентација вредности предела изузетних одлика „Велико Ратно 
острво“. 

2. Хитни задаци су: актуелизација катастарског стања и усаглашавање са 
стањем на терену зато што постоји неслагање стања у катастру (167.90.56 
ha) и реалне површине на терену (211.36.78 ha); активности чуварске 
службе и рибочуварске службе. 

3. Приоритетни задаци су: на основу реалног стања на терену уз помоћ 
геометра извршити поново обележавање различитих режима заштите; 
доношење прописане планске и програмске документације; 
евидентирање угрожавајућих фактора, дефинисање мера за њихово 
ублажавање и отклањање; рад на заснивању базе података о постојећем 
стању екосистема и постојећим видовима коришћења; успостављање 
сарадње са локалним самоуправама, корисницима заштићеног подручја, 
научним и стручним институцијама и свим заинтересованим друштвеним 
субјектима. 

4. Одложени задаци су они који ће се извршавати у периоду после 2025. 
године. 

 План управљања „Великим Ратним острвом“, предео изузетних одлика 
конципиран је по видовима радова који би се могли груписати у групе и то:  

1. Израда планских докумената и аката: 

• План управљања пределом изузетних одлика „Велико Ратно 
острво“ (субјект: управљач; динамика: 2020. година и у 2030. за 
наредни средњорочни период); 
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• Годишњи програм управљања пределом изузетних одлика 
„Велико Ратно острво“ (субјект: управљач; динамика: сваке 
године се ради и то до 15. новембра текуће године за наредну 
годину уз обавезу достављања надлежној јединици локалне 
самоуправе на давање сагласности); 

• Извештај о остваривању годишњег програма управљања пределом 
изузетних одлика „Велико Ратно острво“ (субјект: управљач; 
динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће 
године за наредну годину уз обавезу достављања надлежној 
јединици локалне самоуправе); 

• Годишњи оперативни планови газдовања шумама, на основу 
Основе газдовања шумама за Г. Ј. Велико Ратно острво (субјект: 
управљач; динамика: средњорочни се ради 2027. године за 
наредни средњорочни период уз обавезу доставе на давање 
сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС); 

• Програм управљања рибарским подручјем предела изузетних 
одлика „Велико Ратно острво“- средњорочни и годишњи програми 
као акциони планови рада на заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда, односно заштити Великог Ратног острва као 
природног рибљег плодишта  (субјект: управљач; динамика: 
средњорочни се ради 2021. године за наредни средњорочни 
период уз обавезу доставе на давање сагласности Министарству 
заштите животне средине и просторног планирања и годишњи 
који се раде до краја текуће за наредну годину). 

2. Обележавање предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 

• Обележавање спољне границе предела изузетних одлика „Велико 
Ратно острво“, границе режима заштите, постављање табли за 
обележавање и информативних табли (субјект: управљач; 
динамика: 2021-2030. година). 

3. Чување предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 

• Организовање Службе заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићеног подручја и чуварске службе 
сагласно Правилнику о условима које мора да испуњава управљач 
заштићеног подручаја (субјект: управљач; динамика: 2021-2030. 
година). 

4. Уређење предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 

• Постављање путоказа; израда и постављање рустик мобилијара на 
Лиду (клупе, гарнитуре за седење, клацкалице, љуљашке, корпе за 
отпатке); уређење стаза; кошење траве и корова у зонама II и III 
режима заштите; радови на гајењу и заштити шума; радови на 
одржавању и чишћењу наплавина и наноса грања приобалног 
појаса и акваторије Великог Ратног острва и канала Велики 
Галијаш, уз континуирано опремање управљача материјално-
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техничким средствима (субјект: управљач; динамика: 2021-2030. 
година). 

5. Популаризација и презентација предела изузетних одлика „Велико 
Ратно острво“ 

• Штампање флајера, лифлета, публикација, брошура и др.; израда 
WEB презентације; израда информативног пункта, израда 
Визиторског центра и др. (субјект: управљач; динамика: 2021-
2030. година). 

6. Пројекти и програми заштите, коришћења, презентације и одрживог 
развоја предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ . 

 

 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

105 

 
14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНЕ 

ПРЕДПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ 
ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА ПРЕДЕЛОМ ИЗУЗЕТНИХ 
ОДЛИКА „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“ И НАЧИН 
ЊИХОВОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 
Обзиром да се План управљања пределом изузетних одлика „Велико Ратно 

острво“ ради за период од десет година изузетно је тешко у овом тренутку 
предвидети трошкове неопходне за извршење поверних послова управљања, као 
и пројекцију радова које треба урадити сходно планираним циљевима уз 
процену потребних финансијских средстава, а полазећи од садашњих 
јединичних трошкова. 

Планом управљања „Великог Ратног острва“, предео изузетних одлика, 
имајући у виду значај заштићеног подручја, као и мере и активности које се 
морају спровести у овом десетогодишњем периоду, планирано је финансирање 
на основу члана 69. Закона о заштити природе. Неопходна средства за извршење 
послова заштите обезбедиће се из: 

• средстава буџета јединице локалне самоуправе, 

• накнаде за коришћење заштићеног подручја, 

• прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним 
подручјем, 

• средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у 
области заштите природе, 

• донација, поклона и помоћи, 

• других извора у складу са законом. 
 

План управљања пределом изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 
спроводиће се годишњим програмима који ће садржати послове и задатке који 
се непосредно спроводе у текућој години, динамику извршења програмираних 
радова, послова и задатака, као и неопходна финансијска средства потребна за 
реализацију Годишњег програма управљања. На Годишњи програм управљања 
„Велико Ратно острво“, предео изузетних одлика сагласност даје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе.  
 Поред обезбеђења финансијских средстава за реализацију Плана 
управљања заштићеним подручјем „Велико Ратно острво“ неопходно је да: 

• Управљач организује Службу заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићених природних добара сагласно Правилнику о 
условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја 
(„Службени гласник РС“, број 85/2009). 

• Управљач организује Чуварску службу сагласно Правилнику о условима 
које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени 
гласник РС“, број 85/2009), Решењу о стављању под заштиту природног 
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добра „Велико Ратно острво“ („Службени лист града Београда“, број 7-
9/2005), Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби заштићеног 
природног добра „Велико Ратно острво“, предео изузетних одлика. 

• Управљач организује Рибочуварску службу сходно Правилнику о 
условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу 
рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке „Службени 
гласник РС“, 7/10. 

• Управљач донесе управљачка документа (План управљања, Програме 
управљања и др.) и на исте добије сагласност надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. 

• Управљач оствари сарадњу са свим корисницима на заштићеном 
подручју, локалном самоуправом, невладиним организацијама и другим 
институцијама у области заштите, унапређења, промовисања и одрживог 
развоја предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“. 

• Програме и пројекте из области заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“ 
заједнички раде управљач и Завод за заштиту природе Србије, 
Секретаријат за заштиту животне средине града Београда, Стручни савет 
Великог Ратног острва формиран од стране управљача, надлежна 
министарства, као и стручне институције (Биолошки факултет, 
Шумарски факултет, Природњачки музеј, Институт „Синиша 
Станковић“ и др.), као и општинске локалне самоуправе и невладине 
организације. 
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4. Biodiversity: http://www.biodiversity.ru 
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6. UNEP, United Nations Environmental Programe: http://www.unep.org 

http://www.unep-wcmc.org/
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http://www.epa.qld.gov/
http://www.biodiversity.ru/
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strategija-za-zastitu-biodiverziteta-2030-povratak-prirode-u-nase-zivote/ 
 
Документа (Елаборати, решења:, планови): 
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3. План управљања предела изузетних одлика „Велико Ратно острво“, 2011-
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http://www.europarc.org/
http://istresults.cordis.eu/
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Прилог број 1: Ортофото снимак ПИО “Велико Ратно острво“ 
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Прилог број 2: Карта типова шума 
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Прилог број 3: Карта састојинске припадности 
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Прилог број 4: Карта намене површина 
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Прилог број 5: Флора Великог Ратног острва, списак биљних 
врста 
 

familija vrsta autor Narodni naziv lekovita 
Malvaceae Abutilon theophrasti Medicus   Ne 
Aceraceae Acer negundo L. американски јавор, пајасен Ne 
Aceraceae Acer saccharinum L.   Ne 
Aceraceae Acer saccharum Marshall сребрнолисни јавор Ne 
Gramineae (Poaceae) Agrostis stolonifera L. росуља врежовита Ne 
Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. водена боквица Ne 
Malvaceae Althaea officinalis L. бели слез Da 
Amaranthaceae Amaranthus blitum L.   Ne 
Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. штир, ђипан Ne 
Leguminosae 
(Fabaceae) 

Amorpha fruticosa L. багремац Ne 

Compositae 
(Asteraceae) 

Arctium lappa L. чичак Da 

Compositae 
(Asteraceae) 

Artemisia annua L. пелинђул, ђул Ne 

Compositae 
(Asteraceae) 

Artemisia vulgaris L. комоника Da 

Compositae 
(Asteraceae) 

Aster tradescanti Boucher ex DC.   Ne 

Chenopodiaceae Atriplex prostrata Lam. лобода Ne 
Azollaceae Azolla filiculoides L.   Ne 
Compositae 
(Asteraceae) 

Bidens tripartita L. козји рогови Ne 

Gramineae (Poaceae) Bromus sterilis L. оштра власуља Ne 
Butomaceae Butomus umbellatus (L.) R. Br. срчак Ne 
Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) Medicus дивљи ладолеж Da 
Cruciferae 
(Brassicaceae) 

Capsella bursa-pastoris L. тарчужак, русомача Da 

Compositae 
(Asteraceae) 

Carduus acanthoides L.   Ne 

Cyperaceae Carex acuta Ehrh. оштрица, шаш Ne 
Cyperaceae Carex acutiformis L. оштрица, шаш Ne 
Ceratophyllaceae Ceratophyllum demersum L. подводњак Ne 
Chenopodiaceae Chenopodium album Sm. пепељуша Ne 
Chenopodiaceae Chenopodium ficifolium L.   Ne 
Chenopodiaceae Chenopodium rubrum L. црвена пепељуга Ne 
Umbelliferae 
(Apiaceae) 

Cicuta virosa (L.) Scop. барска кукута Ne 

Compositae 
(Asteraceae) 

Cirsium arvense S.F.Gray паламида Ne 

Ranunculaceae Consolida regalis L.   Da 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis Waldst. & Kit. попонац Ne 
Rosaceae Crataegus nigra (Piller & Mitterp.) 

Schrader 
  Da 

Gramineae (Poaceae) Crypsis alopecuroides (L.) Pers.   Ne 
Gramineae (Poaceae) Cynodon dactylon L. зубача Da 
Cyperaceae Cyperus flavescens L.   Ne 
Cyperaceae Cyperus fuscus L. црни шиљ Ne 
Cyperaceae Cyperus glomeratus (L.) Link гроњасти шиљ Ne 
Cyperaceae Cyperus michelianus L.   Ne 
Gramineae (Poaceae) Dactylis glomerata L. јежевица Da 
Solanaceae Datura stramonium L. татула Da 
Umbelliferae 
(Apiaceae) 

Daucus carota (L.) Scop. дивља шаргарепа Da 

Gramineae (Poaceae) Digitaria sanguinalis (L.) Beauv. свракоњ Ne 
Gramineae (Poaceae) Echinochloa crus-galli (Michx.) Torrey & A. 

Gray 
  Ne 

Cucurbitaceae Echinocystis lobata (L.) Roemer & 
Schultes 

  Ne 
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Cyperaceae Eleocharis palustris (L.) Gould зуква, сита Ne 
Gramineae (Poaceae) Elymus repens (L.) Desf. пиревина Da 
Compositae 
(Asteraceae) 

Erigeron annuus L. гошне труднице, красолика Ne 

Oleaceae Fraxinus americana Marschall   Ne 
Oleaceae Fraxinus pennsylvanica Cav. Пенсилвански јасен Ne 
Compositae 
(Asteraceae) 

Galinsoga parviflora L. коница Ne 

Rubiaceae Galium aparine L. дивљи броћ, лепуша Ne 
Rosaceae Geum urbanum L. зечија стопа Ne 
Compositae 
(Asteraceae) 

Gnaphalium uliginosum L.   Ne 

Gramineae (Poaceae) Hordeum murinum L. попино прасе Ne 
Compositae 
(Asteraceae) 

Inula salicina L. глатка утреница Ne 

Iridaceae Iris pseudacorus L. водена перуника Da 
Compositae 
(Asteraceae) 

Lactuca serriola L. шумска салата Ne 

Lemnaceae Lemna minor L.   Ne 
Cruciferae 
(Brassicaceae) 

Lepidium draba L. гроница   Da 

Scrophulariaceae Lindernia dubia L.   Ne 
Labiatae (Lamiaceae) Lycopus europaeus L. гагамија Da 
Primulaceae Lysimachia vulgaris L. трава од метиља, противак Da 
Lythraceae Lythrum salicaria L. велика врбичица Da 
Compositae 
(Asteraceae) 

Matricaria chamomilla L. камилица Da 

Labiatae (Lamiaceae) Mentha ? piperita (L.) Clairv.   Da 
Labiatae (Lamiaceae) Mentha aquatica L. барска нана,  коњски босиљак Ne 
Caryophyllaceae Moehringia trinervia L. рогљичица Ne 
Haloragaceae Myriophyllum spicatum L. кроцањ Ne 
Nymphaeaceae Nymphaea alba L. бели локвањ Da 
Gramineae (Poaceae) Panicum miliaceum (L.) Delarbre   Ne 
Gramineae (Poaceae) Paspalum distichum     Ne 
Polygonaceae Persicaria amphibia (L.) Delarbre змијино грожђе Ne 
Polygonaceae Persicaria hydropiper   папрац Da 
Polygonaceae Persicaria lapathifolia (Cav.) Trin. ex 

Steudel 
велики лисац Ne 

Polygonaceae Persicaria mitis L. богородичина трава Ne 
Gramineae (Poaceae) Phragmites australis L. трска Da 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. мушка боквица, мушки 

жиловлак 
Da 

Plantaginaceae Plantago major L. женска боквица, женски 
жиловлак 

Da 

Gramineae (Poaceae) Poa annua L. ливадарка Da 
Polygonaceae Polygonum aviculare L. троскот Da 
Salicaceae Populus nigra L. црна топола Da 
Portulacaceae Portulaca oleracea L. пачје ноге Ne 
Potamogetonaceae Potamogeton natans L. таласиње, ресина, жирок Ne 
Rosaceae Potentilla anserina L. стежа Da 
Rosaceae Potentilla supina L. ситноцветна челашица Ne 
Ranunculaceae Ranunculus repens (L.) Besser новчић, пузави љутић Da 
Ranunculaceae Ranunculus sceleratus (L.) Besser љутић, отровни жабљак Ne 
Cruciferae 
(Brassicaceae) 

Rorippa amphibia (L.) Besser поточарка Ne 

Cruciferae 
(Brassicaceae) 

Rorippa palustris L.   Ne 

Cruciferae 
(Brassicaceae) 

Rorippa sylvestris L. дивљи жути угаз Ne 

Rosaceae Rubus caesius Hudson купина Ne 
Polygonaceae Rumex crispus L. штавељ, пољско зеље, 

бљуштур 
Da 

Polygonaceae Rumex hydrolapathum L. водени коњштак Da 
Polygonaceae Rumex obtusifolius L. коњштак Da 
Salicaceae Salix alba L. бела врба Da 
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Salicaceae Salix fragilis L. крта врба Ne 
Salicaceae Salix purpurea (L.) All. ракита, црвена врба Ne 
Salicaceae Salix triandra (L.) Palla жута врба Ne 
Salicaceae Salix amigdalina L. Бадемаста врба Ne 
Salviniaceae Salvinia natans L. водена папрат Ne 
Cyperaceae Schoenoplectus lacustris (L.) Beauv. вежљика Ne 
Labiatae (Lamiaceae) Scutellaria galericulata (L.) Beauv. шишак Ne 
Compositae 
(Asteraceae) 

Senecio vulgaris L. бадељац, голуждравка, жабља 
трава 

Da 

Gramineae (Poaceae) Setaria verticillata L. крпигуз Ne 
Gramineae (Poaceae) Setaria viridis L. мухар, оштрика, просика, 

црљени бар 
Ne 

Cruciferae 
(Brassicaceae) 

Sinapis arvensis Aiton горушица Da 

Solanaceae Solanum dulcamara (L.) Hill разводник, пасквица Da 
Solanaceae Solanum nigrum (L.) Pers. мала пасквица, помоћница Da 
Compositae 
(Asteraceae) 

Solidago gigantea L.   Da 

Compositae 
(Asteraceae) 

Sonchus asper (L.) Schleiden рапава горчика Ne 

Gramineae (Poaceae) Sorghum halepense L. коштан Ne 
Sparganiaceae Sparganium erectum (Willd.) G. L. Nesom јажораст Ne 
Lemnaceae Spirodela polyrhiza L. брадата сочивица Ne 
Labiatae (Lamiaceae) Stachys palustris Weber блатни чистац, водени 

тотрљан, чистац барски цветни 
Da 

Compositae 
(Asteraceae) 

Symphyotrichum 
lanceolatum 

L. звездица Ne 

Boraginaceae Symphytum officinale L. гавез Da 
Compositae 
(Asteraceae) 

Taraxacum officinale L. маслачак Da 

Typhaceae Typha angustifolia L. усколисни рогоз Ne 
Urticaceae Urtica dioica Moretti велика коприва, коприва, жара Da 
Leguminosae 
(Fabaceae) 

Vicia sativa L. грахорица, вика, голубињи 
грах, грашак, кукољ, ланик 
смантавац 

Ne 

Vitaceae Vitis vinifera L. дивља лоза, виника, џонкавица Ne 
Compositae 
(Asteraceae) 

Xanthium italicum  L. зелена боца Ne 

Compositae 
(Asteraceae) 

Xanthium strumarium (L.) Pennell дикица обична, зелена боца Ne 
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Прилог број 6: Систематски списак птица забележених    на  
Великом Ратном острву (др Саша Маринковић), 2020. година 

  
I. ORDO GAVIFORMES 

 Familia Gavidae: 
1) Gavia arctica обични морски гњурац (зимовалица) 
2) Gavia stellata кривокљуни морски гњурац   

(зимовалица) 
 

II. ORDO  PODICIPEDIFORMES 
 Familia Podicipedidae: 

3) Tachybaptus ruficolis мали гњурац 
(гнездарица,станарица) 

4) Podiceps nigricolis црноврати гњурац (зимовалица) 
5) Podiceps grisegena црвеноврати гњурац 

(зимовалица) 
6) Podiceps cristatus ћубасти гњурац (зимовалица 

лутања ) 
  

III. ORDO  PELECANIFORMES 
 Familia  Phalacrocoracidae: 

7) Phalacrocorax  pygmeus мали корморан (могућа 
гнездарица, станарица) 

8) Phalacrocorax carbo велики корморан (зимовалица 
лутања) 
 

IV. ORDO CICONIFORMES: 
 Familia  Ardeidae:  

9) Ardea cinerea сива чапља (гнездарица ширег 
подручја, станарица) 

10) Ardea purpurea црвена чапља (гнездарица ширег 
подручја, селица) 

11) Casmerodius albus велика бела чапља ( зимовалица) 
12) Nycticorax nycticorax ноћни гак(гнездарица,селица) 
13) Ardeola ralloides жута чапља (гнездарица,селица) 
14) Egretta garzetta мала бела чапља 

(гнездарица,селица) 
15) Ixobrychus minutus чапљица (селица) 

 Familia Ciconiidae: 
16) Ciconia ciconia бела рода  (селица) 
17) Ciconia nigra црна рода (гнездарица ширег 

подручја, селица) 
 Familia Threskiornithidae: 

18) Platalea leucordia чапља кашикара (селица) 
8.8.1999. 

19) Plegadis faslcinellus ибис ( луталица) 
 

V. ORDO ANSERIFORMES 
 Familia  Anatidae: 

20) Cygnus olor црвенокљуни лабуд (зимовалица) 
21) Gygnus cygnus редак гост (зимовалица) 
22) Cygnus atratus црни лабуд (2019-2020) 
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23) Anser albifrons лисаста гуска (зимовалица) 
24) Anser fabalis гуска глоговњача (зимовалица) 
25) Anser anser дивља гуска (зимовалица) 
26) Branta canadensis (лутања), 10 6.2016 
27) Tadorna tadorna  шарена утва (зимовалица) 1 пр. 

30.1.91, (Paunović 1989),  8 примерака 6.маја 2004 , 30 
новембар -9.јануар 2007. један мужјак ,2 женке 

28)  Tadorna ferruginea утва златокрила (зимовалица) 
20.јануар 2009. два мужјак, 3 женке.  

29) Alopphocen aegyptica египатска гуска  
30) Anas platyrhynchos патка глувара (гнездарица, 

станарица) 
31) Anas penelope патка звиждарка (селица) 
32) Anas strepera патка чегртуша (гнездарица ширег 

подручја,селица) 
33) Anas creca патка крђа (гнездарица ширег 

подручја,селица) 
34) Anas acuta патка ластарка (зимовалица) 
35) Anas clypeata патка кашикара (гнездарица ширег 

подручја, селица) 
36) Anas querquedula патка пупчаница (селица)  
37) Netta rufina патка превез (зимовалица) бележена 

два пута јануару и фебруару 89. један пар и један 
мужјак (Paunović 1989)   

38) Aythya marila морска црнка (зимовалица) 
39) Aythya fuligula ћубаста патка (зимовалица) 
40) Aythya nyroca патка црнка (гнездарица ширег 

подручја, селица) 
41) Aythya ferina риђоглава патка (зимовалица, 

гнездарица ширег подручја) 
42) Bucephala clangula патка дупљарица (зимовалица) 
43) Melanitta nigra црни турпан ( зимовалица) 3.12.89., 

2.2.91., 2.3.91., (Paunović 1989)  2.2.08. 
44) Melanitta fusca баршунасти турпан (зимовалица) 
45) Clangula hyemalis патка ледењарка (зимовалица) 
46) Somaterija molisima гавка (зимовалица) 
47) Mergellus albellus  мали ронац (зимовалица) 
48) Mergus serrator средњи ронац (зимовалица) 
49) Mergus merganser  велики ронац (зимовалица) 

15.11.89., (Paunović 1989) ,10.01.1988, 8.01.2007.  
50) Oxyura leucocephala белоглава патка (зимовалица, 

лутања) један примерак 3.12.89., (Paunović 1989) 
   

VI. ORDO  FALCONIFORMES  
 Familia  Accipitridae: 

51) Perinis apivorus јастреб осичар (селица) 16.04.2000, 
3.05.2003. 

52) Haliaetus albicilla орао белорепан (гнездарица, 
станарица) 

53) Aquila pommarina орао кликташ (селица) 
16.10.2006. 

54) Aquila clanga 
55) Circus aeuroginosus еја мочварица (гнездарица 

ширег подручја, станарица) 
56) Circus cyaneus пољска еја (слица, зимовалица) 
57) Circus pygargus еја ливадарка (селица) 
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58) Milvus migrans мрка луња (селица) 01. 5. 2007, 
28.04.2002, 

59) Accipiter gentilis обични јастреб (гнездарица, 
станарица) 

60) Accipiter nisus обични кобац (гнездарица, 
станарица) 

61) Buteo buteo обичан мишар (гнездарица, станарица) 
 Familia Pandionidae : 

62) Pandion haliaetus орао рибар (селица) 
 Familia  Falconidae: 

63) Falco peregrinus сиви соко (лутања) 
64) Falco cherug степски соко (лутања) 
65) Falco tinnunculus обична ветрушка (гнездарица 

ширег подручја, станарица) 
66) Falco subbuteo соко ластавичар (гнездарица, 

селица) 
67) Falco columbarius мали соко (зимовалица) 
68) Falco vespertinus плававетрушка (селица) 

 
VII. ORDO  GALIFORMES 

 Familia Phasianidae: 
69) Phasianus colchicus обичан фазан (гнездарица, 

станарица) 
70) Coturnix coturnix обична препелица (селица) 
71) Perdix perdix jarebica (селица) 

 
VIII. ORDO  GRUIFORMES 

 Familia Gruidae: 
72) Grus grus  обичан ждрал (селица) 

 Familia Rallidae: 
73) Fulica atra црна лиска (гнездарица, станарица) 
74) Crex crex прдавац (вероватна гнездарица, селица) 

1.6.89., (Paunović 1989), и 20.5.2007. 
75) Gallinula chloropus барска кокица (гнездарица, 

селица)  
76) Ralus aquaticus барски петлован ( селица) 
77) Porzana porzana барски петлић (селица) 
78) Porzana parva сиви барски петлић (селица) 

 
IX. ORDO   CHARADRIIFORMES 

 Familia  Recurvirostridae: 
79) Himantopus himantopus црвенонога властелица 

(селица) 28.04.2003. 
80) Hemantopus ostralegus остригар (лутања) 
81) Recurvirostra avocetta евроазијска сабљарка 

(селица) 16.08.2005. 
 Familia Charadriidae: 

82) Vanellus vanellus обичан вивак (селица) 
83) Charadrius dubius жалар слепић (лутања) 
84) Calidris alpina црнотрба спрутка (лутања) 

 Familia  Scolopacidae: 
85) Numenius arquatus велика царска шљука ( лутања)  
86) Tringa totanus црвеноноги прудник (лутања) 
87) Tringa ochropus прудник пијукавац (лутања) 
88) Tringa glareola шумски пијукавац ( лутања) 
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89) Actitis hypoleucos мала плојка (гнездарица 
станарица) 

90) Gallinago gallinago шљука бекасина (гнездарица 
ширег подручја, селица) 

91) Philomachus pugnax спрудник убојица (селица) 
92) Limosa limosa муљача (селица) 

 Familia  Laridae: 
93) Larus ridibundus речни галеб (гнездарица ширег 

подручја, станарица) 
94) Larus canus сиви галеб (лутања) 
95) Larus cachinnans жутоноги галеб (лутања) 
96) Larus michaelis 
97) Larus fuscus мрки галеб (лутања) 
98) Larus marinus црни галеб (лутања) 
99) Larus ichtiaetus велики црноглави галеб (лутања) 
100)  Hidrocoloeus minutus мали галеб (лутања) 

 Familia Sternidae: 
101) Sterna caspio велика чигра (лутања) (26.02.1993.) 
102) Sterna hirundo обична чигра (лутања) 
103) Sternula albifrons мала чигра ( лутања) 
104) Chlidonias hyibridus белобрада чигра (лутања) 
105) Chlidonisa nigra црна чигра (лутања) 
106) Chlidonias leucoptera белокрила чигра (лутања) 

 
X. ORDO  COLUMBIFORMES 

 Familia  Columbidae:  
107) Columba livia domestica голуб пећинар (гнездарица, 

станарица) 
108) Columba palumbus голуб гривњаш (гнездарица, 

станарица) 
109)  Columba oenas голуб дупљаш (могућа гнездарица, 

станарица ) 2.04.2005,29.07.2007.) 
110) Streptopelia decaoccto европска гугутка 

(гнездарица, станарица) 
111) Streptopelia turtur обична грлица (селица)  

 
XI. ORDO  CUCULIFORMES 

 Familia  Cuculidae: 
112) Cuculus canorus обична кукавица (гнездарица, 

селица) 
 

XII. ORDO    STRIGIFORMES 
 Familia Titonidae: 

113) Tyto alba кукувија (станарица гнездарица) 
 Familia  Strigidae: 

114) Atena noctuo кукумавка ( гнездарица станарица) 
115) Asio otus мала ушара (гнездарица, станарица)  
116) Otus cops ћук (селица станарица) 
117) Strix aluco шумска сова (гнездарица, станарица) 

 
XIII. ORDO CAPRIMULGIFORMES 

 Familia Caprimulgus: 
118) Caprimulgus euroaeus легањ (селица гнездарица) 

 
XIV. ORDO  APODIFORMES   

 Familia  Apodidae: 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 
 

125 

119) Apus apus црна чиопа (гнездарица ширег подручја, 
селица) 

120) Apus melba бела чиопа (гнездарица ширег подручја, 
селица) 
 

XV. ORDO  CORACCIFORMES 
 Familia Alcenidae: 

121) Alcedo atthis обичан водомар (гнездарица, 
станарица) 

 Familia  Meropidae: 
122) Merops apiaster европска пчеларица (селица) 
123) Coracias garrulus селица 

 Familia  Upupidae: 
124) Upupa epops обичан пупавац (селица) 

 
XVI. ORDO  PICIFORMES 

 Familia Picidae: 
125) Dryocopus martius црна жуна (лутања) 
126) Dendrocopos major велики шарени детлић 

(гнездарица, станарица) 
127) Dendrocopos syriacus сиријски детлић (могућа 

гнездарица, станарица) 
128) Dendrocopus medius средњи детлић (гнездарица, 

станарица) 
129) Dendrocopos minor мали шарени детлић 

(гнездарица, станарица) 
130) Picus viridis  зелена жуна (гнездарица, станарица) 
131) Picus canus 
132) Jinx torquilla обична вијоглава (гнездарица, селица) 

 
XVII. ORDO  PASSERIFORMES 

 Familia Hirundidae: 
133) Hirundo rustica сеоска ласта (гнездарица, селица) 
134) Delihon urbica градска ласта (гнездарица ширег 

подручја, селица) 
135) Riparia riparia ласта брегуница (селица) 

 Familia  Motacillidae: 
136) Motacilla alba бела плиска (гнездарица, станарица) 
137) Motacilla flava feldegg жута плиска ( селица)                                       
138) Motacilla cinerea горска плиска (селица) 
139) Anthus trivialis шумска трептељка (гнездарица, 

селица) 
140) Anthus pratensis ливадска трептељка ( селица) 

 Familia  Prunellidae: 
141) Prunella modularis обични попић (зимовалица) 

 Familia Turdidae: 
142) Luscinia megarhynchos мали славуј (гнездарица, 

селица) 
143) Saxicola rubetra обична траварка 

(гнездарица,селица) 
144) Saxicola torquata црноглава траварица (селица) 
145) Eritachus rubecula европски црвендаћ (гнездарица,  

станарица) 
146) Phoenichurus ochrurus планинска црвенорепка 

(гнездарица, станарица) 
147) Phoenichurus phoenicurus 
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148) Oenanthe oenanthe белка (селица) 
149) Turdus merula црни кос (гнездарица, станарица) 
150) Turdus pilaris дрозд брањуг (зимовалица) 
151) Turdus philomelos дрозд певач (гнездарица, селица) 
152) Turdus viscivorus дрозд имелаш (селица) 
153) Turdus iliacus црвенокрили дрозд (зимовалица) 

 Familia Sylviidae: 
154) Acrocephalus schoenobaenus трстењак рогозар 

(гнездарица, селица) 
155) Acrochepalus palustris трстењак млакар ( селица) 
156) Acrocephalus scirpaceus трстењак цвркутић (могућа 

гнездарица, селица) 
157) Acrocephalus arundinaceus велики трстењак 

(гнездарица, селица) 
158) Locustella lusiciniodes обичан цврчић (селица) 
159) Hyppolais icterina жути вољић (могућа гнездарица, 

селица ) 
160) Sylvia atricapila црноглава грмуша (гнездарица, 

селица) 
161) Sylvia curruca грмуша чеврљинка ( селица) 
162) Sylvia communis обична грмуша (гнездарица, 

селица) 
163) Sylvia borin вртна грмуша (селица) 
164) Phyloscopus sibilatrix шумски звиждак (селица) 
165) Phyloscopus collybita обичан звиждак (гнездарица, 

селица) 
166) Phyloscopus trochilus брезов звиждак ( селица) 
167) Regulus regulus обичан краљић (зимовалица ) 
168) Regulus ignicapillus ватроглави царић (зимовалица) 

 Familia  Paridae:  
169) Parus caeruleus плава сеница (гнездарица, 

станарица ) 
170) Parus major велика сеница (гнездарица, станарица ) 
171) Parus palustris мочварна сеница (гнездарица, 

станарица) 
172) Parus ater јелова сеница (зимовалица) 
173) Panurus biarmicus брката сеница (лутања) 

 Familia Sittidae: 
174) Sitta europea обичан бргљез (гнездарица, 

станарица) 
 Familia Remizidae: 

175) Remiz pendulinus сеница вуга (лутања) 
 Familia Aegithalidae: 

176) Aegithalos caudatus дугорепа сеница (гнездарица, 
станарица)  

 Familia  Oriolidae: 
177) Oriolus oriolus златна вуга (гнездарица, селица)  

 Familia  Sturnidae: 
178) Sturnus vulgaris обичан чворак (гнездарица, 

станарица) 
 Familia  Laniidae: 

179) Lanius collurio руси сврачак (гнездарица, селица) 
180) Lanius excubitor северни велики сврачак 

(зимовалица)  
 Familia Corvidae: 

181) Pica pica обична сврака (гнездарица, станарица)  
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182) Corvus corone cornix сива врана (гнездарица, 
станарица) 

183) Corvus monedula обична чавка (гнездарица, 
станарица) 

184) Corvus frugilegus обичан гачац (гнездарица ширег 
подручја, станарица) 

185) Corvus corax црни гавран (гнездарица ширег 
подручја, станарица)  

186) Garrulus glandariu обична креја (гнездарица, 
станарица) 

 Familia   Ploceidae: 
187) Passer domesticus  врабац покућар (гнездарица, 

станарица) 
188) Passer montanus пољски врабац (гнездарица, 

станарица) 
 Familia Emberizidae: 

189) Emberiza citrinella стрнадица жутовољка 
(гнездарица, станарица) 

190) Emberiza schoeniculus мочварна стрнадица 
(зимовалица) 

191) Milliaria calandra велика стрнадица (селица) 
 Familia  Alaudidae: 

192) Alauda arvensis пољска шева (селица) 
193) Galerida cristata ћубаста шева (гнездарица, селица) 
194) Lulula arborea шумаска шева ( селица) 

 Familia  Troglodytidae 
195) Troglodytes troglodytes обичан царић (гнездарица, 

станарица) 
 Familia  Muscicapidae: 

196) Muscicapa striata сива мухарица (селица) 
197) Ficedula hypoleuca шарена мухарица (селица) 
198) Ficedula albicollis беловрата мухарица ( селица) 

 Familia  Cherthiidae: 
199) Cherthia brchydactyla дугокљуни пузић 

(гнездарица, станарица) 
 Familia  Fringillidae: 

200) Fringilla coelebs обична зеба (гнездарица, 
станарица) 

201) Fringilla  montifringilla северна зеба (зимовалица) 
202) Serinus serinus обична жутарица (гнездарица, 

селица) 
203) Carduelis carduelis европски штиглић (гнездарица, 

станарица) 
204) Carduelis spinus црнокапи чижак (зимовалица) 
205) Carduelis chloris европска зелентарка (гнездарица, 

станарица) 
206) Carduelis cannabina обична конопљарка (селица) 
207) Coccothraustes coccotraustes обичан батокљун 

(гнездарица, станарица) 
208) Pyrrhula pyrrhula обична зимовка (зимовалица) 
209) Loxisia recurvirostra крстокљун (зимовалица) 
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Прилог број 7: ПОДАЦИ О КВАЛИТАТИВНОМ САСТАВУ 
РИБЉЕГ ФОНДА НА ОСНОВУ ИСТРАЖИВАЊА У 
ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА РИБАРСКИМ 
ПОДРУЧЈЕМ И МОНИТОРИНГА (*, заштићена врста; **, 
строго заштићена врста; A, алохтона врста) 

 
 

ВРСТА РИБЕ 

(назив, латински назив) 

НАЗИВ РИБОЛОВНЕ ВОДЕ И ЛОКАЛИТЕТА: Велико Ратно 
острво, Велики Галијаш 

МОНИТОРИНГ/ГОДИНА МОНИТОРИНГ/ГОДИНА МОНИТОРИНГ/ГОДИНА 

2008 2009 2011 

дунавска паклара  
Eudontomzyon danfordi** 

+   

штука Esox lucius* + + + 
бабушка Carassius gibelioA + + + 
шаран Cyprinus carpio* + +  
уклија Alburnus alburnus + + + 
бодорка Rutilus rutilus + +  
буцов Aspius aspius* + +  
јаз Leuciscus idus* + + + 
деверика Abramis brama* + +  
црноока деверика Abramis sapa* +   
крупатица Blicca bjoerkna +   
црвенперка  
Scardinius erythrophthalmus 

+  + 

гаовица Rhodeus amarus**  + + 
амурски чебачок  
Pseudorasbora parvaA 

  + 

легбаба Cobitis taenia**  +  
цверглан Ameiurus melasA + + + 
сунчица Lepomis gibbosusA + + + 
гргеч Perca fluviatilis* + +  
главоч пескар Neogobius fluviatilisA + +  
главоч круглак  
Neogobius melanostomusA 

+   

главоч тркач  
Neogobius gymnotrachelusA 

+   

амурски спавач Perccottus gleniiA   + 
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Прилог број 8: Списак акватичних биљних врста на 
локалитету канала Велики Галијаш 

 
Легенда: 
 
(1) субмерзне биљке 
(2) флотантне биљке 
(3) емерзне биљке  
(кв) копнена вегетација  
 

1) Phragmites communis (3) 
2) Typha latifolia (3) 
3) Scirpus lacustris (3) 
4) Carex sp. (3) 
5) Sparganium emersus (3) 
6) Juncus sp. (3) 
7) Butomus umbellatus (3) 
8) Allisma plantago aquatica (3) 
9) Potamogeton natans (1) 
10) Potamogeton fluitans (1) 
11) Ceratophyllum demersum (1) 
12) Trapa natans (2) 
13) Salvinia natans (2) 
14) Azolla sp. (2) 
15) Spirodela polyrhisa (2) 
16)  Salix alba (кв) 
17) Populus alba (кв) 
18) Amorpha fruticosa (кв) 
19) Xantium sp. (кв) 
20) Datura sp.(кв) 
21) Polygonum sp. (кв) 
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Прилог број 9: Стање фауне сисара Великог Ратног острва 

 

Легенда табеле 

Присуство: 
 +  - утврђено најновијим истраживањем 
 +* - утврђено у избљувцима сове кукувије Tyto alba 
 (+) - утврђено ранијим истраживањима носиоца пројекта 
 п - веома вероватно 
 п? - могуће 
 
Фаунистички статус: 
 р - резидентна врста 

л - врста користи одређено заштићено природно добро као ловно   
подручје 

 п - повремено присутна врста 
 ! - врста не припада дивљој фауни 
 
Заштита (Закон о заштити природе из 2009. прилози из 2010): 
 I - строго заштићена дивља врста 
 II - заштићена дивља врста 
 
 
Бубоједи, Insectivora 
 
Бр. Врста Присуство Фаунистички 

статус 
Заштита 

1 Кртица, Talpa europaea + р II 
2 Јеж, Erinaceus concolor + р II 
3 Пољска ровчица, Crocidura leucodon п р II 
4 Баштенска ровчица, Crocidura suaveolens +* р II 
5 Обалска ровчица, Neomys anomalus п р II 
6 Шумска ровчица, Sorex araneus +* р II 
7 Мала ровчица, Sorex minutus п р II 

     укупно:        7 
 
Глодари, Rodentia 
 
Бр. Врста Присуство Фаунистички 

статус 
Заштита 

8 Веверица, Sciurus vulgaris п? р II 
9 Патуљасти миш, Micromys minutus п р I 

10 Пругасти миш, Apodemus agrarius + р  
11 Шумски миш, Apodemus sylvaticus п р  
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12 Пољски миш, Apodemus uralensis п р  
13 Жутогрли миш, Apodemus flavicollis п? р  
14 Домаћи миш, Mus musculus + р  
15 Сиви пацов, Rattus norvegicus + р  
16 Пољска волухарица, Microtus arvalis + р  
17 Водена волухарица, Arvicola terrestris (+) р II 
18 Ондатра/бизамски пацов,  

Ondatra zibethica 
+ р  

19 Обични пух, Myoxus glis п? р II 
20 Пух лешникар,  

Muscardinus avellanarius 
п? р  I  

21 Нутрија, Myocastor coypus + р  
     укупно:   10 + 4? 

 
Слепи мишеви, Chiroptera 
 

Бр. Врста Присуство Фаунистички 
статус 

Заштита 

22 Велики потковичар,  
Rhinolophus ferrumequinum 

п? п/л I 

23 Широкоухи љиљак,  
Barbastella barbastellus 

п? р I 

24 Мали мишоухи вечерњак,  
Myotis blythii 

п п/л I 

25 Велики мишоухи вечерњак,  
Myotis myotis 

п п/л I 

26 Дугоухи вечерњак, 
Myotis bechsteinii 

п? р I 

27 Ресасти вечерњак, 
Myotis nattereri 

п? п/л I 

28 Шиљоухи вечерњак, 
Myotis emarginatus 

п? п/л I 

29 Обични бркати вечерњак, 
Myotis mystacinus 

п п/л I 

30 Мали бркати вечерњак, 
Myotis alcathoe 

п п/л I 

31 Барски вечерњак, 
Myotis dasycneme 

п л I 

32 Водени вечерњак, 
Myotis daubentonii 

+ р I 

33 Велики поноћњак, 
Eptesicus serotinus 

+ л I 

34 Обични слепи мишић, 
Pipistrellus pipistrellus 

+ л I 

35 Патуљасти слепи мишић, 
Pipistrellus pygmaeus 

+ р I 

36 Шумски слепи мишић, 
Pipistrellus nathusii 

+ р I 

37 Белоруби слепи мишић, 
Pipistrellus kuhlii 

+ л I 
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38 Средњи ноћник, 
Nyctalus noctula 

+ р/л I 

39 Мали ноћник, 
Nyctalus leisleri 

+ п/л I 

40 Смеђи дугоухи љиљак, 
Plecotus auritus 

п? р I 

41 Сиви дугоухи љиљак, 
Plecotus austriacus 

п? р I 

42 Двобојни вечерњак, 
Vespertilio murinus 

п? п/л I 

43 Дугокрили љиљак, 
Miniopterus schreibersii 

п? п/л I 

укупно:   13 + 9? 
 

Звери, Carnivora 
 

Бр. Врста Присуство Фаунистички 
статус 

Заштита 

44 Мрки твор, Mustela putorius (+) р II 
45 Ласица, Mustela nivalis + р II 
46 Хермелин, Mustela erminea п р I 
47 Куна белица, Matres foina + р II 
48 Видра, Lutra lutra + р I 
49 Лисица, Vulpes vulpes п? п II 
50 Домаћи пас, Canis familiaris + !  
51 Домаћа мачка, Felis catus + !  

укупно: 5 + 1?(+2) 
 

Папкари, Artiodactyla 
 

Бр. Врста Присуство Фаунистички 
статус 

Заштита 

52 Дивља свиња, Sus scrofa (+) п II 
53 Срна, Capreolus capreolus (+) п II 

укупно:       2 
 

                                                            УКУПНО  37 + 14?(+) 
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Прилог број 10:  Списак гљива Великог Ратног острва 

1. Arcyria denudata (L.) Wettst.  
2. Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan 
3. Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. 
4. Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. 
5. Mucilago crustacea P. Micheli ex F.H. Wigg. 
6. Physarum polycephalum Schwein. 
7. Stemonitis splendens Rostaf.  
8. Auricularia auricula - judae (Bull.) Quél. 
9. Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 
10. Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 
11. Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. 
12. Calocera cornea (Batsch) Fr. 
13. Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. 
14. Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 

S.F.Gray. 
15. Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 
16. Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 
17. Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 
18. Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 
19. Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 
20. Corticium roseum Pers. 
21. Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. 
22. Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni  
23. Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini (=Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer) 
24. Cytidia salicina (Fr.) Burt 
25. Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. 
26. Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer 
27. Flammulina velutipes (Curtis) Singer  
28. Fomes fomentarius (L.) Fr. 
29. Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. 
30. Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk 
31. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 
32. Ganoderma resinaceum Boud. 
33. Gymnopus fusipes (Bull.) Gray (=Collybia fusipes (Bull.) Quél.) 
34. Hebeloma collariatum Bruchet 
35. Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. 
36. Hemipholiota populnea (Pers.) Bon (=Pholiota destruens (Brond.) Gillet) 
37. Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. 
38. Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen (=Oudemansiella radicata 

(Relhan) Singer) 
39. Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. 
40. Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. 
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41. Irpex lacteus (Fr.) Fr. 
42. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill  
43. Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. (=Panus t.)  
44. Naucoria salicis P.D. Orton 
45. Nectria cinnabarina (Tode) Fr. 
46. Nectria flavoviridis (Fuckel) Wollenw. 
47. Oxyporus populinus (Schumach.) Donk 
48. Panellus ringens (Fr.) Romagn. 
49. Paxillus involutus (Batsch) Fr. 
50. Peziza cerea Sowerby 
51. Peziza limnaea Maas Geest. 
52. Peziza sp. 
53. Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein. 
54. Phellinus igniarius (L.) Quél. 
55. Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. 
56. Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. 
57. Pholiota conissans (Fr.) M.M. Moser 
58. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 
59. Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. 
60. Polyporus arcularius (Batsch) Fr. 
61. Rhizochaete filamentosa (Berk. & M.A. Curtis) Gresl., Nakasone & 

Rajchenb. 
62. Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. 
63. Schizophyllum commune Fr.  
64. Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk 
65. Stereum hirsutum (Willd.) Pers. 
66. Stereum subtomentosum Pouzar 
67. Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers 
68. Thelephora anthocephala (Bull.) Fr. 
69. Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 
70. Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 
71. Trametes suaveolens (L.) Fr. 
72. Trametes trogii Berk. 
73. Trametes versicolor (L.) Lloyd 
74. Tuber rufum Pollini 
75. Typhula setipes (Grev.) Berthier 
76. Typhula setipes (Grev.) Berthier 
77. Urnula craterium (Schwein.) Fr. 
78. Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo (=Volvaria 

gloiocephala (DC.) Gillet) 
79. Xylodon sambuci (Pers.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin 
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Прилог број 11: Канал Велики Галијаш, пре и после санације 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 136 

Прилог број 12: Квалитет воде купалишта „Лидо“ у периоду 2011-
2019. година 
 
Квалитет воде купалишта „Лидо“40 
 
 Квалитет воде купалишта и могућност коришћења плаже Лидо зависи 
превасходно од хидрометеоролошких прилика и активности индустрије и других 
субјеката у Горњем Земуну, јер се канализациони колектори изливају на више места 
у Дунав. Према резултатима испитивања, на нивоу године, осциловање квалитета 
воде је редовно присутно, а разлике се јављају углавном код физичко-хемијских 
параметара, док је у микробиолошком погледу ситуација скоро увек лоша. 
Микробиолошке  карактеристике Дунава, на купалишту Лидо, имајући у виду његов 
положај, највише зависе од динамике испуштања и количине санитарних отпадних 
вода испуштених на потезу Горњег Земуна, али и од квалитета воде која дотиче са 
узводног подручја, а посебно је велики утицај реке Тисе. 
 Редовно се раде анализе израчунавања највероватнијег броја укупних 
фекалних колиформних бактерија у узорцима воде купалишта Лидо. Титар је 
најмањи волумен или највеће разређење узорка у коме још можемо доказати 
присуство тражене бактерије. Ако је, на пример задња позитивна реакција добијена у 
епрувети са разблажењем 10-3 mL, титар ће бити 10-3  или 0.001 mL. Коли индекс је 
највероватнији број бактерија / 1000 mL, а коли титар најмањи волумен узорка у mL 
у коме још можемо наћи тражене бактерије. 
 Колиформне бактерије су примарно непатогене бактерије које се налазе у 
интестиналном тракту човека и топлокрвних животиња где су одговорне за правилну 
пробаву хране, излучују се фекалијама, доспевају у отпадне воде, а преко њих у 
природне воде реципијенте отпадних вода. Уколико су у фекалијама присутне и 
патогене бактерије, оне ће такође доспети заједно са колиформним бактеријама у 
отпадне и природне воде. Дакле, уколико су природне воде оптерећене фекалијама, 
патогене бактерије, вируси и паразити такође могу бити присутни, представљајући 
опасност по здравље људи који долазе у контакт са водом. Многе патогене бактерије 
су присутне у ниским концентрацијама па се зато користе тзв. индикаторске 
бактерије за детекцију вероватне присутности патогених бактерија. Индикаторске 
бактерије су примарно непатогене и природно се излучују у великом броју из 
људског и животињског интестиналног тракта.  

Колиформне бактерије су уз фекалне спрептококе (ентерококе) најподобнија 
група индикаторских бактерија за вредновање санитарног квалитета воде. 
Колиформне бактерије укључују 15 врста бактерија из породице Enterobacteriaceae. 
Укључује Escherichia coli и сродне врсте које се нормално налазе у дебелом цреву 
(врсте родова Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella). Колиформне бактерије су 
примарно непатогене и углавном су потенцијални патогени, што значи да ће се 

                                                 
40 Упоредни подаци у периоду 2011-2019. година узети су из публикација Квалитет животне средине 
града Београда од 2011. године до 2019. године; Скупштина града Београда, Секретаријат за заштиту 
животне средине. 
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инфекција појавити у случају ослабљеног имунитета због постојеће неке друге 
болести или предиспозиције за обољење.  
 Градски завод за заштиту здравља врши физичко-хемијска, хемијска и 
микробилошка испитивања квалитета воде између осталог и купалишта Лидо. Оцена 
квалитета воде, вршена је према Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени лист РС“, број 50/2012, Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/2011), 
Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС“, број 35/11 и 24/14) и Уредби о категоризацији водотока 
(„Службени гласник РС“, број 5/68), Уредби о класификацији вода („Службени 
гласник РС“, број 5/68).   
 
Резултати квалитета воде од 2012-2015. године 
 

Према резултатима обављених испитивања у периоду 2012-2015 године, 
генерално посматрано, није регистровано значајније осциловање квалитета, као и 
одступање од вишегодишњег тренда лоших резултата како у физичко-хемијском, 
тако и у санитарно-микробиолошком погледу. До одступања од тренда слабог 
квалитета воде на овом купалишту је дошло током 2015. године. Побољшање се 
односило само на санитарно-микробиолошке параметре тако да су чак 4 узорка, 
посматрана само према овим параметрима, одговарала II класи квалитета.  

Од 25 анализираних узорака воде купалишта „Лидо“, од 2012. до 2015. године, 
само су по један испитани узорак (8%) из 2012. и 2013. године, према свим 
испитаним параметрима, одговарала II класи квалитета површинских вода. Ситуација 
у посматраном периоду је веома слична оној од ранијих година. 

Од 23 неисправна узорка код 6 (24%) до одступања од II класе квалитета 
површинских вода је дошло услед повишених вредности физичко-хемијских 
параметара и микробиолошких параметара, код 4 (16%) узорка због одступања 
фузичко-хемијских параметара, док је према појединим микробиолошким 
параметрима одступало 13 (52%) узорака. 

На основу анализираних узорака у периоду од 2012-2015. године може се 
закључити да је микробиолошки квалитет воде током купалишних сезона значајно 
варирао. Током 2012. године ни један узорак није одговарао нормама за безбедно 
купање и рекреацију грађана, за разлику од 2015. године у којој сви испитани узорци 
задовољавају како норме из домаће легислативе тако и препоруке WHO и директиве 
ЕУ за воде за купање и рекреацију. Због ових варирања у квалитету, као и присутних 
извора загађења који се налазе у близини овог купалишта, битна је редовна контрола 
која се спроводи у циљу заштите здравља купача. 
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Резултати квалитета воде у 2017. години 
 

Од 12 анализираних узорака воде купалишта „Лидо“ 7 узорака је било у 
границама II класе квалитета, према свим испитиваним санитарно-микробиолошким, 
физичко-хемијским и хемијским параметрима. 

Од 5 узорака који нису одговарали II класи квалитета 2 узорка су одступала 
само према физичко-хемијским параметрима, док је 3 узорка одступало само према 
микробиолошким параметрима. Посматрано у целости сви испитани узорци су 
задовољавали норма за купање и рекреацију грађана. 
 
 
Резултати квалитета воде у 2018. години 
 
 Од укупно 12 анализираних узорака воде купалишта „Лидо“ 8 узорака је 
према свим испитиваним параметрима одговарало III класи квалитета воде. 
 Прекорачења норми за прописану класу је код 5 узорака последица повећаних 
вредности појединих микробиолошких и физичко-хемијских параметара, код 1 
узорка одступање је забележено због повећаних вредности само појединих физичко-
хемијских параметара, док је код 2 узорка одступање забележено само због 
појединих микробиолошких параметара. Сви испитани узорци су задовољавали 
норме за купање и рекреацију грађана. 
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Прилог број 13: Међународне стратегије од значаја за заштиту 

природе предела изузетних одлика  „Велико Ратно 
острво“ 

 
 
Конвенција о заштити птица  
 

Конвенција о заштити птица је усвојена 1950. године и регулише заштиту 
птица како у целини тако и у време гнежђења и за време миграције. Ова конвенција 
је претеча Рамсарске конвенције јер се утврђује и обавеза оснивања резервата на 
мочварним и воденим подручјима како би се обезбедили услови за гнежђење и 
исхрану птица. Такође, утврђује се обавеза израде спискова домаћих врста птица као 
и птица селица које су заштићене у време сеобе преко територије земље потписнице 
Конвенције. 

 
 

Рамсарска конвенција  
 

Конвенција о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као 
станишта птица мочварица (Convention on Wetlands of International Importance 
especially as Waterfowl Habitat), усвојена је 02.02.1971. у граду Рамсар, у Ирану, а 
измењена Протоколом од 03.12.1982. и амандманима од 28.05.1987. године. Ова 
конвенција се позива на основне еколошке функције мочвара, као регулатора режима 
вода и као станишта специфичне флоре и фауне, нарочито птица мочварица, као и на 
велики извор економске, културне и научне вредности које мочваре имају, са жељом 
да спречи њихов губитак. Птице мочварице за време својих сезонских миграција 
прелазе границе и зато се сматрају националним богатством. Рамсарска конвенција 
представља оквир за међународну сарадњу и националне активности на очувању и 
разумном коришћењу водених површина и њихових ресурса. Мочварама се сматрају 
области мочварних земљишта, ритова, тресетишта и воде, било природне или 
вештачке, сталне или повремене, са стајаћом или текућом водом, сланом или 
слатком, укључујући области морске воде чија дубина за врема осеке не прелази 
шест метара. Птице мочварице су еколошки зависне од мочвара и то на првом месту 
оне које за време сезонских миграција прелазе међународне границе и сматрају се 
међународним богатством. Велико и Мало Ратно острво је управо такво подручје. 

 
 

Бонска конвенција 
 
 Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња (Convention on 
the Conservation of Migratory Species of Wild Animals – CMS), усвојена 23. јуна 1979. 
године у Бону, је међународни споразум настао због бриге за оне врсте животиња 
које се селе изван националних граница, односно прихватање да државе морају бити 
заштитници миграторних врста животиња које живе у оквиру граница њихове 
јурисдикције. Циљ је очување копнених, морских и ваздушних врста и станишта у 
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оквиру њиховог миграционог поља. У прилозима су наведени спискови дивљих 
животиња на које се односе мере заштите. 
 
 
Бернска конвенција 
 

Конвенција о заштити европског („дивљег“) живог света и природних 
станишта (Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats), 
усвојена 19. септембра 1979. године у Берну, са циљем очувања дивље флоре и фауне 
и њихових станишта, нарочито оних врста и станишта чије очување захтева сарадњу 
више држава и унапређивање такве сарадње (члан 1. поглавље 1 конвенције). Овом 
конвенцијом предвиђа се да свака земља формира мрежу заштићених природних 
добара. Прилози конвенције садрже спискове дивље флоре и фауне које је забрањено 
сакупљати и уништавати, као и присвајати и обављати промет.  

 
 

Конвенција о биолошкој разноврсности 
 
 На Конференцији УН о животној средини и развоју, одржаној у Рио де 
Жанеиру, јуна месеца 1992. године, један од усвојених докумената је и Конвенција о 
биолошкој разноврсности (Convention on Biological Diversity – CBD). Циљеви 
Конвенције су очување биолошке разноврсности, одрживо коришћење њених 
компоненти и поштена и праведна подела користи које проистичу из коришћења 
генетичких ресурса, између осталог одговарајућим приступом генетичким ресурсима 
и одговарајућим трансфером релевантних технологија, узимајући у обзир сва права 
на ове ресурсе и технологије, и одговарајућим финансирањем (члан 1 конвенције)41. 
Ова конвенција тражи од земаља потписница да развију националне стратегије, 
планове или програме за очување и одрживо коришћење биолошке разноврсности у 
корист садашњих и будућих генерација. 
 
 
Европски центар за заштиту природе ECNC – European Centre for  Nature 
Conservation 
 
 Паневропску стратегију биолошког и предеоног диверзитета и њену Акциону 
тему којом се успоставља Паневропска (Свеевропска) еколошка мрежа (Pan-
European Ecological Network – PEEN) подржали су још 1995. године Европски 
министри за животну средину. Овај циљ је потврђен на Министарској конференцији 
у Кијеву 2003. године, када је усвојен акциони план за PEEN. Паневропска еколошка 
мрежа треба да повеже различита природна подручја од европског значаја са 
(националним) еколошким мрежама и да тако обезбеди повољан статус заштите 
кључних европских екосистема, станишта, врста и предела. 

                                                 
41 Јовашевић Д., „Заштита животне средине, збирка прописа“, Службени лист Србије и Црне Горе, 
Београд, 2005. 



План управљања заштићеним подручјем „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“, 2021-2030 

ЈКП „Зеленило Београд“ 141 

 Од 2003. до 2006. године ECNC – Европски центар за заштиту природе водио 
је један пројекат намењен истицању оквира Паневропске еколошке мреже (PEEN) у 
Југоисточној Европи (SEE). Резултат пројекта је показна мапа PEEN-а, на којој су 
обележена кључна природна подручја од европског значаја, постојећи коридори 
између тих подручја, као и места где нови коридори могу или треба да буду 
успостављени. Идентификација кључних подручја за PEEN у Југоисточној Европи 
заснива се на следећим информацијама и базама података: 

• мапа међународно и национално одређених подручја (Рамсарска конвенција, 
Резервати програма „Човек и биосфера“, Програм „Natura 2000”, конвенција о 
Светској баштини, Бернска конвенција, подручја заштићена националним 
прописима), 

• мапа међународно признатих подручја (Important Bird Areas, Important Plant 
Areas, Key Biodiversity Areas, Prime Butterfly Areas), 

• мапа станишта која показује постојећа нефрагментисана природна и 
полуприродна подручја довољно велика за одржавање виталних популација врста 
значајних у европским размерама, 

• подаци о актуелном распрострањењу одабраних врста. Сисари су на мапама 
распрострањења врста једини приказани на одговарајући начин, будући да они 
нису посебно картирани на мапама које приказују птице (Important Bird Areas), 
биљке (Important Plant Areas), ни лептирове (Prime Butterfly Areas).  

 Идентификација потенцијалних подручја за коридоре за PEEN SEE заснована 
је на следећим информацијама: 

• положај природних, полу-природних и вештачких река, 
• положај морских коридора, 
• путеви сеобе птица, 
• експертска оцена у потреби повезаности кључних подручја на основу њихове 

величине. 

 Велики део Југоисточне Европе представља кључно подручје PEEN-а, 
захваљујући високој вредности биодиверзитета и ниском степену фрагментираности.  
 

Мрежа Natura 2000 
 Подручја Natura 2000 су еколошке области у којима се желе сачувати и 
достићи повољни услови за живот птица и других животињских врста, њихових 
станишта и станишних типова, чије очување је у интересу европске заједнице. Мрежа 
Natura 2000 се састоји из две врсте области и то: Подручја под посебном заштитом 
(Special Protection Areas – SРА) и Посебна подручја очувања (Special Areas of 
Conservation – SAC). Оснивање и проширивање мреже Natura 2000 је од велике 
важности у заустављањеу процеса континуираног нестајања природних врста и 
биотопа, односно осиромашења природних богатстава. Мрежа Natura 2000 омогућава 
одржавање одређених типова природних станишта и станишта врста или, где је то 
потребно, враћање у повољан статус очуваности у њиховом природном ареалу. 
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Статус очуваности природног станишта подразумева збир утицаја који делују на 
природно станиште и његове типичне врсте, што може утицати на његову дугорочну 
природну диструбуцију, структуру и функције као и на дугорочни опстанак његових 
типичних врста унутар територије. Биолошка разноврсност на европском нивоу 
обрађује се по биогеографским регионима. Они представљају целине издвојене на 
основу вегетацијске карте Европе, у циљу олакшавања рада на овој сложеној 
проблематици. Свака чланица ЕУ утврђује попис врста и станишних типова на својој 
територији и то посебно за сваки биогеографски регион. 
 Станишта, чији списак се налази у Прилогу I директиве о стаништима су 
оригинално груписана у 5 биолошких региона. Приступањем ЕУ нових земаља 
чланица уведени су и нови региони. Сада списак станишта има 9 региона и то: 
Алпски регион, Атлански, Бореални, Континентални, Макронезијски, Медитерански, 
Степски, Панонски и регион Црног мора. 
 
 
Директиве ЕУ о заштити природе 
 
 Директиве ЕУ о заштити природе су веома битни прописи у области заштите 
животне средине Европе, а такође су од значаја и за заштиту природе Србије.  
 

Директива Савета број 79/409/EEC о очувању дивљих птица, донета 2. 
априла 1979. године, са циљем обезбеђивања заштите свим врстама дивљих птица на 
територији ЕУ и очување њихове популације. Земље чланице су обавезне да 
успоставе општи систем за заштиту птица забраном убијања, уништавања гнезда и 
намерним узнемиравањем. Да би се популације птица одржале, неопходно је 
стварање заштићених области, па се области за њихову заштиту називају специјална 
заштићена подручја. У Прилогу Директиве се налазе спискови птица на које се 
примењују најстроже мере очувања.  
 

Директива Савета Европе број 92/43/EEC о очувању природних и 
полуприродних станишта фауне и флоре (Директива о стаништима), - Directive 
on the conservation of natural and semi-natural habitats and of wild fauna and flora) 
донета у Бриселу 21. маја 1992. године, са циљем заштите фауне, флоре и природних 
станишта од значаја за ЕУ. Основни циљ ове директиве је успостављање мреже 
заштићених области унутар заједнице ради одржавања како распореда тако и 
богатства угрожених врста и станишта, копнених и морских. Мрежа специјалних 
области заштите (Special Areas of Conservation – SAC) – Посебна подручја очувања 
под окриљем Директиве о стаништима и Подручја под посебном заштитом (Special 
Protection Areas – SРА) под окриљем Директиве о птицама, назива се Natura 2000. 
 
 
ЕУ Стратегија за заштиту биодиверзитета 2030 – повратак природе у наше 
животе 
 

Европска комисија је усвојила крајем маја 2020 године Стратегију за 
заштиту биодиверзитета 2030, дефинишући је као „свеобухватни, амбициозни и 
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дугорочни план за заштиту природе и заустављање деградације екосистема“. 
Стратегија је без сумње објављена у правом тренутку. 

Извештај о Глобалној процени стања биодиверзитета и екосистемских услуга 
који је 2019. године објавила Међувладина платформа за биодиверзитет и 
екосистемске услуге Уједињених нација (ИПБЕС) потврдио је да је “у току 
најинтензивније одумирање природе и нестајање дивљих врста које ће угрозити 
опстанак човечанства.” Само годину дана касније, Европска унија је предложила 
свеобухватан план којим ће зауставити губитак природних ресурса у Европи до 2030. 
године. 

ЕУ Стратегија за заштиту биодиверзитета 2030 ће “побољшати способност 
нашег друштва да се прилагоди будућим климатским изазовима и да адекватно 
одговори на природне катастрофе као што су пожари, недостатак хране или избијање 
болести.” Несумњиве су добробити за људе, климу и планету које Стратегија 
предвиђа захваљујући опоравку биодиверзитета до 2030. године. Треба истаћи и 
посвећеност Европске уније да узме активно учешће у међународним разговорима о 
глобалном оквиру за биодиверзитет након 2020. године. 

Охрабрујуће је то што нова Стратегија обухвата амбициозан план ЕУ за 
обнову природе, где се фокус ставља на обнову деградираног земљишта, које је 
преко потребно у тренутно фрагментираном и измењеном пејзажу Европских 
земаља. Тако би се, до 2030. године, омогућило да 25.000 км постојећих река сачува 
свој природни ток, као и да буде засађено око 3 милијарде стабала. Поред овог, циљ 
Стратегије је да повећа органску пољопривреду, смањи употребу пестицида за 50% и 
истовремено заустави истребљење природних полинатора. Према Европској црвеној 
листа пчела коју је координисао IUCN, ове важне, али често занемарене врсте су под 
великом претњом од изумирања у читавој Европи. Пчеле су само један од неколико 
полинатора, неопходих за производњу хране и наше укупно благостање. 
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Прилог број 14: Извод из поседовног листа бр. 5020, стање на дан 
28.02.1997.  

 
Број парцеле култура/класа Површина 

    ha            a            m2 
2621 стамбене зграде 00 02 08 
2621 пашњак I класе 04 29 30 

  04 31 38 
2630 стамбене зграде 00 00 22 
2630 двориште уз стамбену зграду 00 05 00 
2630 њива IV класе 00 06 85 

  00 12 07 
2622 врт II класе 17 53 15 
2623 сеоски пут 00 25 99 
2624 њива II класе 12 00 00 
2624 њива III класе 55 06 95 

  67 06 95 
2625 трстик – мочвара  II класе 05 80 90 
2626 шума IV класе 01 04 06 
2627 шума IV класе 00 21 62 
2628 шума IV класе 00 21 62 
2629 сеоски пут 00 52 28 
2631 њива III класе 53 40 25 
2631 њива IV класе 07 25 00 

  60 65 25 
2632 шума IV класе 10 15 29 

 Укупно: 167 90 56 

Биланс површина (урађен на основу података из постојећег катастарског 
оператера, према постојећој катастарској подели, међутим, стање не појединим 
парцелама не одговара реалном стању на терену) 

Биланс површина Велико Ратно острво ha Мало Ратно острво ha 
шуме 1,48 10,15 
обрадиво-њиве 127,72  
врт 17,53  
трстик мочвара 5,81  
неплодно (стамбене 
зграде, пут, двориште...) 

0,90  

Плажа „Лидо“ 4,31  
Укупно: 157,75 10,15 
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