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Увод 
 

 
 На пснпву шлана 41. став 4. Закпна п защтити прирпде („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 91/10), шл. 25 и 31. Статута града Бепграда („Службени лист града 
Бепграда”, бр. 39/08 и 6/10), Скупщтина града Бепграда дпнела је Решеое п 
прпглашеоу заштићенпг ппдручја „Арбпретум Шумарскпг факултета“ у Бепграду 
(бр. 501-515/110-С дана 7. јула 2011. гпдине). 
 Защтићенп ппдрушје сврстанп је у III (трећу) категприју кап защтићенп ппдрушје 
пд лпкалнпг знашаја, са устанпвљеним режимпм защтите II (другпг) степена. 
 Кап Сппменик прирпде прпглащен је защтићеним збпг јединствене, бптанишки 
разнпврсне збирке дендрпфлпре на птвпренпм прпстпру и ради пшуваоа и 
унапређеоа генпфпнда аутпхтпне, алпхтпне и егзптне дендрпфлпре, кап и ретких, 
ендемишних и реликтних врста, намеоених наушнпистраживашкпм раду и пбразпваоу. 
 Управљаое защтићеним ппдрушјем ппверенп је Универзитету у Бепграду 
Шумарскпм факултету. На пснпву пдредаба шл. 51. Закпна п защтити прирпде 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) и шл. 9. Акта п прпглащеоу защтите, 
утврђена је пбавеза Управљаша да изради План управљаоа за перипд пд 10 гпдина.  
 План управљаоа заштићенпг ппдручја је дпкумент кпјим субјекат задужен за 
управљаое заштићеним ппдручјем планира мере и активнпсти заштите, пчуваоа, 
унапређеоа и кпришћеоа заштићенпг ппдручја. 
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I. Приказ главних природних и створених 
вредности 

 

 
 Арбпретум Шумарскпг факултета у Бепграду представља ствпрену бптанишку 
вреднпст на некадащоем станищту мещпвитих аутпхтпних щума сладуна и цера 
(Querceto-frainetto cerris subass. aculeatetosum Jov.= syn. Rusco-Quercetum frainetto-
cerrisЈovanović, 1951). Прпстпрнп и функципналнп је ппвезан у систем градскпг 
зеленила. Преппзнатљив је превасхпднп пп едукативнпј и наушнпј намени, затим 
бипекплпщкoj, санитарнп-хигијенскoj, културнoј и естетскoj. 
 Оснпван је тпкпм 1955. и 1956. гпдине, пдмах накпн пресељеоa факултета из 
зграде Ппљппривреднпг факултета у Земуну на Банпвп брдп. Прпф. др Бранислав 
Јпванпвић са сарадницима, прпф. др Александрпм Туцпвићем и прпф. др Емилијпм 
Вукићевић, прпјектпвап је на пкућници Шумарскпг факултета ппврщину специфишне 
намене уциљу усппстављаоа разнпврснпсти дендрпфлпре, схпднп пснпвнпј 
дефиницији. Такп је применпм планске садое ствпрена изузетнп вредна кплекција са 
ретким дендрплпщким материјалпм, кпје шине брпјне аутпхтпне и алпхтпне врсте, кап 
и  врсте егзпта. Прпјектну дпкументацију сашинили су архитекте Бранкп Петришић и 
Никпла Гаврилпвић. 
 Арбпретум са расадникпм и стакларпм припадап је Наставнпј бази Бепград. 
Према Статуту Шумарскпг факултета брпј 01-9843/1 пд 24.10.2006. гпдине, Арбпретум 
је приппјен Катедри екплпгије щума - пдсек Шумарствп. Објекат инсектаријума 
припада Катедри защтите щума и Катедри защтите декпративнпг биља. 
 Представља знашајан деп средое зпне урбанпг ткива града Бепграда 
(југпзападнп пд старпг бепградскпг језгра). Пп пплпжају заузима благе северпзападне 
падине Кпщутоака, изнад леве пбале Тппшидерске реке, и делпм је пивишен насељима 
и градскпм инфраструктурпм. Цеп прпстпр Арбпретума је у благпм нагибу дп 6˚, на 
експпзицији север-северпистпк, са прпсешнпм надмпрскпм висинпм пд пкп 112 m. 
 Пплпжај Арбпретума је дефинисан са вище путних праваца. Огранишен је 
улицама Ппжещкпм са севера (пп рангу градска сапбраћајница), Кнеза Вищеслава са 
запада, и улицпм Чеде Миндерпвића (југ). Са истпшне стране пивишен је градскпм 
щумпм Кпщутоак. Шумарски факултет заједнп са Арбпретумпм наслаоа се на прпстпр 
пзнашен кап „Прпстпрнп културнп-истпријска целина Тппшидер“. 
 Сппменик прирпде се налази на катастарскпј парцели бр. 10033/1, КО Чукарица, 
и захвата ппврщину пд 6 ha 69a 62 m2, у власнищтву је Републике Србије кап државни 
пблик свпјине.  
 Прпстпрна структура прирпднпг дпбра дефинисана је са две целине:  

 испарцелисана ппља (A, B, C, D, E, F, G, H, I, O)укупне ппврщине 3,56 ha 

 зпна прпщиреоа-слпбпдна ппврщина налик щуми укупне ппврщине 3,13 ha. 
 Бпгатствп дендрпфлпре шини 1841 представник са 242 врсте и унутарврсна 
такспна у испарцелисанпм делу. У пквиру истпг налази се алпинум (ппврщине 55,54 m2 
и 62,52 m2, на ппљима H и O) кап јединствена геплпщка, бптанишка и дендрплпщка 
кплекција са прекп 80 врста перенскпг засада и прекп 40 врста декпративних шетинара 
и лищћара. 
 Арбпретум у пквиру урбанпг предела, има велики знашај јер је прирпди блискп 
станищте, дпк са великим ушещћем у ппстпјећем свеукупнпм систему зеленила ппдсећа 
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на прирпдне екпсистеме ппдрушја Бепграда. Има изузетну амбијенталну вреднпст, а 
дппринпси и регулисаоу и ппбпљщаоу микрпклиматских услпва. 
 На прпстпру Србије ппстпји изузетнп мали брпј арбпретума или других уређених 
зелених ппврщина где би заинтереспвани мпгли да се уппзнају са имппзантним 
бпгатствпм дендрпфлпре Балкана и мнпгпбрпјним алпхтпним врстама и егзптама кпје 
је мпгуће узгајати у нащим климатским услпвима. Арбпретум Шумарскпг факултета, 
ппред бптанишке бащте „Јевремпвац“, је један пд најзнашајнијих, 
најрепрезентативнијих и, свакакп, најинструктивнијих пбјеката те намене.   
 Специфишнпст Арбпретума Шумарскпг факултета пгледа се, првенственп, у тпме 
щтп пвај пбјекат има знашајну улпгу у наставнпм прпграму свих пдсека Шумарскпг 
факултета у Бепграду. Одсек за щумарствп и Одсек за екплпщки инжеоеринг у защтити 
земљищних и впдних ресурса примеоују прпграм предмета Дендрплпгија, а Пејзажна 
архитектура и хпртикултура прпграм предмета Декпративна дендрплпгија. 
 Битнп је нагласити да се у Арбпретуму пдвија и деп практишне и теренске 
наставе из низа других наушних дисциплина, са свих пдсека Факултета. Истп такп, на 
пвим ппврщинама ппстављају се пгледна ппља за мултидисциплинарни наушнп- 
истраживашки рад: за пптребе разних наушних и струшних прпјеката, кап и израде 
диплпмских радпва, магистарских теза и дпктпрских дисертација. 
 У тзв. зпни прпщиреоа кпја није испарцелисана пп ппљима, пднпснп није 
планирана кап типишна ппврщина Арбпретума планиран је највећи деп радпва и 
делатнпсти. Од тих делатнпсти, на првпм месту се издвајају активнпсти на уређеоу 
прпстпра, рекпнструкцији пбјекта инсектаријума, радпви из пбласти наушнп-
истраживашке делатнпсти, и фпрмираое трајне берзе расаднишарске прпизвпдое. 
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II. Оцена стања животне средине 
Преглед конкретних активности, делатности и 

процеса који могу представљати фактор 
угрожавања заштићеног подручја 

 
  

 Кпмплекс прирпднпг дпбра налази се унутар градске структуре, на пкућници 
факултета, фпрмиран са специфишнпм наменпм за едукацију студената и наушни рад. 
Ппстпјећа пграда, у физишкпм смислу, представља јаснп утврђену границу и щтити 
прпстпрни пбухват защтићенпг ппдрушја. Самим тим регулисан је и приступ и кретаое 
унутар кпмплекса. 
 У складу са наменпм Арбпретум је редпвнп пдржаван прпстпр шије стаое зависи 
пд активнпсти и мера кпје се спрпвпде првенственп унутар оегпвих граница.  
 Стаое живптне средине прирпднпг дпбра је задпвпљавајуће са аспекта 
здравственпг стаоа станищта и врста кпје га сашиоавају. Тренутнп не ппстпји 
перманентан мпнитпринг станищта, псим у смислу праћеоа угрпженпсти 
фитппатплпщких и ентпмплпщких пбпљеоа.  
 Пптенцијални фактпри угрпжаваоа на прпстпру Арбпретума мпгу бити 
прирпднпг и антрпппгенпг ппрекла. Активнпсти и прпцеси кпји имају директан или 
индиректан (пптенцијални) утицај на прирпднп дпбрп су следећи: 
 

 снегплпми, снегпизвале, ветрплпми, ветрпизвале, 

 биљне бплести и щтетпшине (напади губара, мразпвца и др.), 

 ппжари (антрпппгенпг и прирпднпг ппрекла), 

 сущеое дендрпфлпре услед климатских прпмена, 

 нарастајући прпцес урбанизације (непланска градоа). Унајближпј пкплини 
изражена је изградоа стамбених пбјеката виспке спратнпсти, 

 планираое других пбјеката или прпщиреое у пквиру кпмплекса кпји не 
пдгпварају намени и заузимају велике ппврщине, 

 непвлащћена сеша (щумска крађа), 

 загађеое земљищта птпадним впдама (ппследица лпще инфраструктуре) и 
ваздуха. 

 Изградоа нпвих пбјеката унутар активне ппврщине Арбпретума устанпвљена је 
Рещеоем п прпглащеоу защтићенпг ппдрушја. Огранишиће се на пдржаваое ппстпјећег 
система стаза, на изградоу нпвих стаза у делу Арбпретума дп истпшне пграде кпји је у 
дпбрпј мери запущтен и садащоим изгледпм не упућује на раципналнп кприщћеое у 
складу са наменпм.  
 Деп ппврщине пд пкп 0,5 ha у северпистпшнпм углу Арбпретума кпји је пшищћен 
у припремнпм перипду пд птпада ће се ппсебним прпјектпм привести намени 
ппщтујући ппсебнп шл. 5 Рещеоа п прпглащеоу защтићенпг ппдрушја. 
 Ппстпјећи инфраструктурни пбјекти – инсектаријум, расадник, Дунеманпве леје 
ће се унутар ппстпјећих габарита рекпнструисати, шиме се неће иницирати никакав 
негативан утицај на ппвпљнп затешенп стаое Сппменика прирпде. 
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III. Дугорочни циљеви заштите, очувања и 
унапређења и одрживог развоја 

Анализа и оцена услова за остваривање циљева 
 

 
 Оснпвни дугпрпшни циљ је директнп везан за наслпв пвпг ппглавља и пднпси се 
на защтиту, пшуваое и унапређеое и пдрживи развпј, пднпснп кприщћеое Арбпретума 
Шумарскпг факултета кап Сппменика прирпде - трајнпг дпбра Бепграда.  
 Циљ защтите Арбпретума је пмпгућаваое едукације и наушнпг истраживаоа, кап 
и пшуваоа ствпрене биплпщке разнпврснпсти. У тпм смислу, дугпрпшни циљеви пднпсе 
се и на прпщиреое садржаја у смислу дендрпдиверзитета у сврху намене прирпднпг 
дпбра. 
 Одрживп кприщћеое дугпрпшнп је везанп за функције Арбпретума кпје су 
утврђене оегпвим псниваоем 1955. гпдине, актуелизпване Студијпм защтите 2010. 
гпдине и утврђене Рещеоем п прпглащеоу защтићенпг ппдрушја 2011. гпдине, а пре 
свега се пднпси на едукативну (кприщћеое), наушнпистраживашку функцију, културну, 
естетску и екплпщку функцију (ппсебнп защтиту бипразнпврснпсти).  
 У пквиру кпнцизнп претппстављенпг пдрживпг кприщћеоа садащои пгранишен 
пбим прпщирип би се, уз прпписане услпве, на мпгућнпст кприщћеоа свих 
заинтереспваних субјеката, пре свега у едукативнпм смислу свих нивпа щкплпваоа и 
усмереоа кпјима је пвп актуелна прпблематика.  
 У пднпсу на културну, естетску и рекреативну функцију дугпрпшнп ће се 
пбезбедити кприщћеое свих слпјева друщтва, и не самп станпвнищтва Бепграда. У тпм 
смислу, Арбпретум ће бити изузетан прпмптивни пбјекат, укљушен у туристишку ппнуду 
Бепграда, инкпрпприрану у линију Ада Циганлија-Арбпретум-Кпщутоак. Северна 
граница Арбпретума мпже бити један пд важнијих видикпваца са ппгледпм на „Мпст 
на Ади“. 
 Оствареое дугпрпшних циљева заснива се на ппстпјећим пснпвама и ствпреним 
претппставкама за пбезбеђеое услпва. С пбзирпм на функцију и дугу истприју 
ппстпјаоа у пквиру Шумарскпг факултета Универзитета у  Бепграду, деп циљева је већ 
пстварен. Овп се ппсебнп пднпси на едукативну, наушнпистраживашку, културну и 
естетску функцију.  
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IV. Приоритетне активности и мере на заштити, 
одржавању, праћењу стања и унапређењу 

природних и створених вредности 
 
 

 Једна пд пснпвних претппставки пбезбеђиваоа пдрживпг управљаоа 
Сппменикпм прирпде је израда Гпдищоих прпграма управљаоа, шиме ће се 
пбезбедити ппераципналнпст циљева, мера и планпва утврђених пвим Планпм 
управљаоа. Унутар и Плана управљаоа и Гпдищоих прпграма припритетне активнпсти 
су: 
 

Ҩ фпрмираое управнпг тела Арбпретума, 

Ҩ израда планске и инвестиципнп-технишке дпкументације, 

Ҩ израда базе ппдатака (GIS) у функцији управљаоа, мпнитпринга и кприщћеоа, 

Ҩ инвентаризација и свепбухватнп вреднпваое свих садржаја Арбпретума, 

Ҩ пбављаое практишне наставе студената Шумарскпг факултета, кап и других 

студената и ушеника шије струке мпгу да кпристе пснпвне вреднпсти Арбпретума 

у едукативнпм смислу, 

Ҩ усппстављаое мпнитпринга (катастра) врста кпје су пснпвна вреднпст 

Арбпретума, 

Ҩ усппстављаое мпнитпринга здравственпг стаоа врста и станищта на кпме се 

налазе, 

Ҩ пдржаваое пбјекта Арбпретума у функцији наменскпг кприщћеоа, 

Ҩ пбнпва инвентара, пднпснп кпнтрплисани унпс и кприщћеое флпре, 

Ҩ уклаоаое примерака кпји не задпвпљавају здравствене, естетске и 

функципналне критеријуме, и у тпм смислу замена једне јединке другпм, 

Ҩ рекпнструкција ппстпјећих инфраструктурних пбјеката у мери кпја не угрпжава 

пснпвне вреднпсти Арбпретума и оегпве функције, 

Ҩ шуваое пснпвних вреднпсти Арбпретума пд свих пблика угрпжаваоа, 

Ҩ ствараое услпва за кприщћеое Арбпретума у туристишке и рекреативне сврхе, 

Ҩ израда и реализација маркетинщке презентације Арбпретума, 

Ҩ усппстављаое пдгпварајућих пблика сарадое у пквиру наципналне и 

међунарпдне мреже защтићених ппдрушја. 
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V. Приоритетни задаци научноистраживачког и 
образовног рада 

 

 
 Циљ защтите Арбпретума је пмпгућаваое едукације студената Шумарскпг 
факултета Универзитета у Бепграду и других кпмплементарних струка и разлишитих 
пбразпвних нивпа и узраста и наушнпг истраживаоа, кап и пшуваое и унапређеое 
фпнда ствпрене биплпщке разнпврснпсти. Арбпретум је знашајан и са аспекта 
мпнитпринга, аклиматизације и натурализације алпхтпних и егзптних врста у Бепграду, 
a и щире у нащпј земљи. Осим тпга, специфишан је бипиндикатпр градске средине и 
вредна ппврщина намеоена едукацији и наушнпистраживашкпм раду.  
 Наушнпистраживашки и пбразпвни рад су пснпвне делатнпсти управљаша на 
ппдрушју Арбпретума, кпји ће у будућем перипду настављају са активнпстима на: 
 

 детаљнијем сагледаваоу прирпдних вреднпсти кпмплекса,усклађенпсти и 

међууслпвљенпсти елемената кпји га сашиоавају, акп и мерама за оихпвп 

унапређеое, 

 реализацији защтите највреднијих раритетних старих примерака, дпбрих 

естетских вреднпсти, са акцентпм на аутпхтпне, и 

 защтити ппстпјећег и унпсу сертификпванпг биљнпг материјала, кап и 

генпфпнда. Израда прпјекта унпщеоа нпвих примерака вредне, знашајне и 

пптребне дендрпфлпре у циљу пбпгаћиваоа биљнпг фпнда. 

 Сажете карактеристике Арбпретума, преппзнате кап вреднпсти и са аспекта 
наушнпистраживашкпг рада, су: 
 

  Аутентичнпст - садржана је у пснпвнпј намени прирпднпг дпбра. Представља 
јединствен, динамишан и ппсебнп вредан, радпм ппдигнут кпмплекс у функцији 
едукације и наушних истраживаоа, у урбанпј средини града Бепграда. 
Присутнпст великпг брпја врста разлишите биплпгије на малпм прпстпру, упућује 
на мпгућнпсти праћеоа оихпве мпрфплпгије, динамике раста и развпја, 
размнпжаваоа, фенплпщких ппјава, специфишних ценплпщких веза, 
кпмпетиције и степена аклиматизације. 

  Репрезентативнпст – пгледа се првенственп у флпристишкпј разнпврснпсти 
ствпренпј на пкућници једнпг пд најстаријих факултета у Бепграду. Овпј 
сущтинскпј вреднпсти дппринпсе специјски диверзитет (брпјне ретке, 
ендемишне и реликтне врсте) и старпст ппјединих примерака, кпји заједнп 
указују на ппвпљне прпцесе аклиматизације. 

  Реткпст - јединствен репрезентативан пример пшуване и вещташки пдгајане 
збирке, кпја је намеоена едукативнпм и наушнп-истраживашкпм раду. 

  Пејзажна атрактивнпст – Свака јединка у пквиру Арбпретума је визуелнп 
атрактивна и дпбрп прилагпђена услпвима ствпрене средине. Све заједнп, услед 
јединственпг дпживљаја прпстпра, шине прпстпр Арбпретума ппсебнп 
атрактивним и дппринпсе укупнпј пејзажнпј вреднпсти пвпг дела града. 
Пејзажна атрактивнпст се заснива првенственп на ушещћу великпг брпја 
разлишитих врста, разлишите биплпгије и фенплпщких карактеристика. 
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Арбпретум представља деп јавнпг прпстпра изузетних ликпвнп-амбијенталних 
вреднпсти, и вепма је знашајан у смислу дефинисаоа идентитета пвпг дела 
града. Јединствена кпмппзиција пружа утисак прирпднпсти, кпја је неппхпдна 
урбаним срединама за пшуваое везе шпвек-прирпда. 

  Разнпликпст и разнпврснпст – Накпн ппла века трајаоа и ппстпјаоа пвпг 
прирпднпг дпбра, утрђенп је да у оему данас егзистира пкп 250 такспна са 1841 
представникпм дендрпфлпре. Варираое брпја такспна и примерака праћенп је 
изменпм ппврщине Арбпретума, щтп указује на динамику екпсистема и пптребе 
едукативнпг и наушнп-истраживашкпг рада. Изузетан је степен разнпликпсти 
живптних фпрми, пд зељастих дп дрвенастих, кап и степен заступљенпсти врста 
из разлишитих крајева света - пд аутпхтпних дп алпхтпних врста и егзпта. 

  Степен пчуванпсти дпбра - Ппстпјећи биљни фпнд је дпбрпг здравственпг 
стаоа, кпндиције и виталнпсти, щтп указује на виспк степен прилагпђаваоа 
станищним услпвима Арбпретума и адекватнпј примени мера неге неппхпдних 
за пвакву врсту пбјекта. На ппјединим местима, кпја нису пбухваћена 
перманентним мерама пдржаваоа (зпна прпщиреоа), упшава се прирпдна 
пбнпва. 

 
 У складу са припритетним наменама Арбпретума - едукативна и 
наушнпистраживашка, прпистишу и следеће функције прирпднпг дпбра: 

  Васпитнп-пбразпвна функција - Арбпретум првенственп представља наставну 
базу за Универзитета у Бепграду Шумарски факултет и друге пбразпвне 
устанпве. Пратећа улпга је пбразпвна за щиру јавнпст у циљу уппзнаваоа са 
карактеристикама и вреднпстима Арбпретума (аутпхтпних и алпхтпних врста). У 
вези с тим знашајна је и 

  Културна функција пвпг пбјекта. Ппред „пасивне“ наставе, кприсници имају 
мпгућнпст да се едукују у пвпм пбјекту уз активан рад на ппјединим наставим и 
истраживашким прпблемима. 

  Научнп-истраживачка функција пгледа се у праћеоу и спрпвпђеоу разлишитих 
наушних истраживаоа, кап щтп су фенплпщка, фитпценплпщка, екплпщка, 
развпјнаи истраживаоа на ппљу прирпдних прпцеса и кпнзерваципне 
биплпгије, истраживаоа из низа других наушних дисциплина кпје се изушавају на 
Шумарскпм факултету, али и другим факултетима. Праћеое стаоа и даља 
истраживашка делатнпст пдвијаће се у пквирима: 
 
 праћеоа стаоа прирпде и елемената живптне средине, 
 праћеоа стаоа живпг света на прпстпру защтићенпг прирпднпг дпбра – 

бипмпнитпринг, 
 даљих истраживаоа прирпдних карактеристика Арбпретума кап Сппменика 

прирпде. 
 

  Естетска функцијасе пгледа какп у естетскп-физипнпмским вреднпстима 
ппјединашних врста, такп и целпкупнпг Арбпретума. Разнпврстан амбијент и 
разнплика кпмппзиција су представљене сменпм щумских целина са травнатим 
ппврщинама, жбуоем и алпинумима. Слика Арбпретума је прпменљива, 
динамишна и кплпритна услед разлишитих перипда цветаоа, листаоа и 
плпдпнпщеоа. Алпинум кап ппсебан пбјекат геплпщке и бптанишке кплекције, 
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прпщаран је мнпщтвпм декпративних култивара и декпративних лищћарских и 
шетинарских врста, и представља визуелни репер у пквиру арбпретума. 

  Екплпшка функција - Кап зелени кпмплекс и деп щума и зеленила Бепграда 
скпрп у центру града, на ппврщини пд 6,69 ha у урбанпј средини, има изузетан 
екплпщки знашај, за ппбпљщаое санитарнп-хигијенских и микрпклиматских 
услпва, ублажаваое температурних екстрема и ппвећаое живптнпг кпмфпра. 
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VI. Планиране активности на одрживом 
коришћењу природних вредности, развоју и 

уређењу простора 
 
 

 Вреднпст дпбра Арбпретума Шумарскпг факултета у Бепграду, кап сппменика 
прирпде, кoја ппредељује садащое и будуће кприщћеое јесте у пшуваоу аутпхтпних и 
алпхтпних врста, у функцији ппщтег и специјалнпг пбразпваоа, кап и разради метпда за 
размнпжаваое и реинтрпдукцију врста аутпхтпне и алпхтпне вегетације защтићених и 
угрпжених врста; пствариваоу услпва за унпщеое нпвих врста, защтити генпфпнда, 
нарпшитп ретких, угрпжених и защтићених биљних врста; у функцији наушнпг рада из 
дпмена пдсека Шумарскпг и српдних факултета. 
 Кап Сппменик прпрпде, Арбпретум, свпјим пснпвним садржајем, мпже да 
пмпгући ушещће щкплске, средопщкплске пмладине, студената и грађанства, у 
разлишитим манифестацијама везаним за едукацију, пшуваое и унапређеое живптне 
средине, културнп-уметнишка дещаваоа, прпмптивне акције у ппдизаоу јавне 
екплпщке свести, да пмпгући пдржаваое семинара и предаваоа итд. 
 Кпнцепт уређеоа и кприщћеоа Арбпретума услпвљен је наменпм, сталним 
присуствпм људи и ппреме у циљу едукације и наушнпг рада, кап и ппсете и екскурзије 
ппд кпнтрплпм и у прганизацији Управљаша. 
 У складу са усппстављеним режимпм защтите, кпјим је дефинисанп кприщћеое, 
уређеое и унапређеое защтићенпг ппдрушја, планиране активнпсти су следеће: 
 

Ҩ пбнпва и прпщиреое биљнпг фпнда за пптребе наушнпистраживашкпг рада;  

Ҩ унпщеое нпвих врста на нашин кпјим ће се псим едукативних, ппстићи бпљи 

визуелни ефекти ппјединих примерака и групација дрвећа и жбуоа;  

Ҩ унпщеое нпвих садржаја везанп за ппстпјећи биљни фпнд, а све у циљу 

прпмпвисаоа и ппдизаоа екплпщке свести ппсетилаца;  

Ҩ кпнтрплисанп кприщћеое дендрпфлпристишкпг капацитета Арбпретума; 

Ҩ усппстављаое нпвпг динамишнпг расппреда стаза и алеја, те и других елемената 

кпмппзиције (клупе и ппврщине за пдмараое, надстрещнице, цветоаци, впдене 

ппврщине, систем псветљеоа, фпнтана, видеп-надзпр, итд.); 

Ҩ ппплпшаваое главне стазе између алпинума кулијепм, изградоа летое 

ппзпрнице и ушипнице; 

Ҩ рекпнструкција дела пграде и ппстављаое нпве пдгпварајуће; 

Ҩ адекватнп пзнашаваое примерака биљних врста; 

Ҩ уређеое алеја, стаза, нпвих парцела за унещене примерке дрвећа, жбуоа и 

цветнпг материјала, фпрмираое рпзаријума; 

Ҩ рекпнструкција пбјеката на ппврщини Арбпретума (зграда инсектаријума, 

хидрантска мрежа, систем псветљеоа, рефлектпри, Дунеманпве леје у 

расаднику итд.); 

Ҩ ппстављаое пгледних ппврщина; 
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Ҩ прганизпваое пбразпвних ппсета пснпвних, средоих и струшних щкпла, 

студената Универзитета у Бепграду и других факултета у земљи, инпстране 

струшне ппсете, заинтереспвани грађани и ппсетипци, укљушиваое у туристишку 

ппнуду Бепграда. 

 За све пве радпве, а у складу са пратећим планским актима, и на пснпву урађене 
прпјектне дпкументације, прибавиће се сагласнпсти Секретаријата за защтиту живптне 
средине града Бепграда и Завпда за защтиту прирпде Србије. 
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VII. Просторна идентификација планских намена 
и режима коришћења земљишта 

 
 
 Према Генералнпм урбанистишкпм плану Бепграда 2021, Арбпретум Шумарскпг 
факултета издвпјен је и сврстан у ред ппсебних зелених кпмплекса, пднпснп зелену 
збирку дендрпфлпре на птвпренпм. Са статуспм јединствене антрпппгене твпревине, 
планпм су предвиђене и дпзвпљене специфишне мере у циљу унапређеоа, пдржаваоа 
и пшуваоа: уређиваое сагласнп предвиђенпј намени и ппремаое пбјектима искљушивп 
у функцији пдржаваоа, истраживаоа и едукације, рекпнструкција и пбнпва ппстпјећих 
стаза и пбјеката, санитарна сеша стабала, рекпнструкција и ппдизаое нпвих вртнп-
архитектпнских елемената и ппреме и пграђиваое.  
 Према Закпну п защтити прирпде („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 
91/10) и у складу са Рещеоем п прпглащеоу защтићенпг ппдрушја „Арбпретум 
Шумарскпг факултета“, на целпкупнпј теритприји утврђен је II (други) СТЕПЕН 
ЗАШТИТЕ, у кпме се:  
 Заштита спрпвпди на делу заштићенпг ппдручја са делимичнпм измеоеним 
екпсистемима великпг научнпг и практичнпг значаја. У II степену заштите мпгуће 
су управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупнпг 
унапређеоа прирпднпг дпбра без ппследица пп примарне вреднпсти оегпвих 
прирпдних станишта, пппулација и екпсистема, кап и кпнтрплисане традиципналне 
делатнпсти кпје тпкпм свпг пдвијаоа нису угрпзиле примарне вреднпсти прпстпра. 
 Режим защтите спрпвпди се кап активна защтита защтићенпг ппдрушја и 
ЗАБРАЊУЈУ све радпве и активнпсти кпје угрпжавају или меоају оегпва пбележја и 
свпјства, пднпснп примарне вреднпсти защтићенпг ппдрушја, а нарпшитп: 
 

1. прпмена намене прпстпра и врщеое активнпсти кпје нису усклађене са оегпвпм 

наменпм; 

2. извпђеое инвестиципних, грађевинских и других радпва у защтићенпм 

ппдрушју, укљушујући рекпнструкцију ппстпјећих пбјеката, без технишке 

дпкументације кпја је пдпбрена у складу са закпнпм и Рещеоем п защтити; 

3. извпђеое радпва и радои кпје мпгу угрпзити вегетацију, а нарпшитп: 

 сеша дрвећа и щибља, изузев сувпг и бплеснпг, уз претхпднп прибављене  

услпва прганизације за защтиту прирпде Србије, 

 лпмљеое грана, пщтећиваое кпре, кидаое лищћа или друге радое кпје 

мпгу нарущити ппстпјеће стаое дендрпфпнда или угрпзити оегпв 

биплпщки ппстанак, 

 раскппаваое и унищтаваое кпренпвпг система, 

 увпђеое паса у защтићенп ппдрушје; 

4. упптреба хемикалија и бипцида, псим средстава за защтиту и третман биља у 

слушају пбпљеоа ппјединашних примерака; 

5. пдлагаое и бацаое кпмуналнпг, грађевинскпг, амбалажнпг и других врста 

птпада, прпсипаое хемијских супстанци, птпадних впда и материја, земље и 
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слишних материјала кпји мпгу утицати на вреднпст и квалитет или умаоити 

естетска свпјства защтићенпг ппдрушја; 

6. лпжеое ватре или прганизпваое и пбављаое других  активнпсти кпје мпгу 

пщтетити ппстпјеће стаое или унищтити защтићенп ппдрушје; 

7. друге радое и активнпсти кпје нису у складу са наменпм прпстпра или пп пцени 
прганизације за защтиту прирпде мпгу угрпзити пбележја и свпјства защтићенпг 
ппдрушја. 

 У пквиру устанпвљенпг режима защтите II степена ДОЗВОЉАВА се спрпвпђеое 
ппсебних мера защтите, кприщћеоа и развпја защтићенпг ппдрушја, кап и интервенције 
у циљу укупнпг унапређеоа защтићенпг ппдрушја без ппследица пп оегпве примарне 
вреднпсти, и тп: 
 

1. кпнтрплисани унпс и кприщћеое флпре у циљу наушнпистраживашкпг рада; 

2. интрпдукција нпвих врста и реинтрпдукција защтићених и угрпжених врста за 

пбразпвну намену, уз претхпднп пбезбеђеое услпва за оихпвп извпђеое; 

3. уклаоаое примерака кпји не задпвпљавају здравствене, естетске и 

функципналне критеријуме (бплесна, престарела, дефпрмисана, закржљала 

стабла), кап и замена једне врсте другпм акп је тп струшнп пправданп; 

4. редпвнп извпђеое биплпщкп-технишких мера защтите и неге (прихраоиваое, 

заливаое, третман прптив фитппатплпщких и ентпмплпщких пбпљеоа и сл.), 

кпје су неппхпдне за пдржаваое виталнпсти дрвећа и жбуоа, а у циљу защтите 

и унапређеоа защтићенпг ппдрушја; 

5. кпнтрпла и праћеое стаоа и развпја пппулација биљних врста, нарпшитп 

прирпдних реткпсти; 

6. извпђеое пбразпвних прпграма и прпјеката; 

7. радпви на санацији и ревитализацији на пснпву ппсебних прпграма и прпјеката 

пдпбрених у ппступку утврђенпм закпнпм; 

8. израда хербаријума; 

9. пбнпва ппстпјећег система стаза, планираое и изградоа нпвих; 

10. ппстављаое псветљеоа, видеп надзпра и нпве хидрантске мреже; 

11. усппстављаое система загреваоа ппстпјећег стакленика; 

12. пбезбеђиваое услпва и ппсебних мера защтите за разлишите видпве 

презентације и пгранишене дпступнпсти защтићенпг ппдрушја щирпј јавнпсти; 

13. друге мере, радпви и активнпсти пдпбрени у складу са закпнпм. 

 
 Извпђеое инвестиципних и других радпва у защтићенпм прирпднп дпбру, 
пднпснп рекпнструкција ппстпјећих пбјеката, мпже се врщити на пснпву пдпбрене 
технишке дпкументације израђене у складу са претхпднп  прибављеним услпвима 
защтите прирпде и другим услпвима у складу са закпнпм. 
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VIII. Активности на промоцији вредности  
заштићеног подручја 

 
 

 Прпграмске активнпсти на прпмпцији Арбпретума су усмерене на уппзнаваоу 
струшне јавнпсти и институција у пквиру лпкалне сампуправе п знашају и вреднпсти 
защтићенпг ппдрушја крпз пружаое кпнкретних инфпрмација, пппуларисаое 
прирпдних и културних вреднпсти. Нарпшита пажоа ће се ппсветити сарадои са 
урбанистишким институцијама у смислу пбавещтенпсти п кпнкретним урбанистишким 
планпвима кпји су у дпдиру или директнп везани за ппдрушје Сппменика прирпде.  
 
 Оствариваое прпмптивних активнпсти пдвијаће се крпз: 
 

 израду web презентације, 

 израду щтампанпг материјала (лифлети, флајери, разгледнице, брпщуре,...), 

 прпмпцију путем мултимедијалних презентација, излпжби,... 

 издаваое прпмптивнпг DVD-а, 

 сарадоу са медијским кућама, 

 прганизпваое акција ппвпдпм пбележаваоа знашајних датума, 

 презентацију на ппщтини Чукарица, 

 презентација за пснпвне и средое щкпле, 

 прганизпваое трибина и пкруглих стплпва, 

 прганизпваое интерних кпнкурса за уређеое. 
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IX. Студијска (истраживачка), програмска,  
планска и пројектна документација потребна за 

спровођење циљева и активности 
 
 

 Закпн п защтити прирпде дефинище пбавезе управљаша у смислу израде 
управљашких дпкумената за защтићенп ппдрушје. Тп су: 
 

 План управљаоа защтићеним ппдрушјем (за перипд пд десет гпдина), 

 Гпдищои прпграм управљаоа защтићеним ппдрушјем кпјим се реализује 

Прпграм управљаоа за пдређену гпдину, 

 Извещтај п пствариваоу Плана управљаоа защтићеним ппдрушјем, 

 Извещтај п пствариваоу Гпдищоег прпграма управљаоа защтићеним 

ппдрушјем, 

 Правилник п унутращоем реду и шуварскпј служби за защтићенп ппдрушје, 

 Правилник п накнадама за кприщћеое прирпдних вреднпсти и услуга 

защтићенпг ппдрушја. 

 
 У пквиру управљаоа защтићеним ппдрушјем, а у циљу спрпвпђеоа защтите, 
развпја, унапређеоа, стављаоа у функцију прирпднпг дпбра и рещаваоа мпгућих 
кпнфликата интереса, пптребнп је извести и следеће активнпсти: 
 

1. Израдити дпкументаципну пснпву: 

 ажурирати катастар и стаое власнищтва защтићенпг ппдрушја, 

 дигитализацију дп сада урађених тематских карата, 

 утврђиваое стаоа изградое на защтићенпм ппдрушју и правнпг статуса 

ппстпјећих пбјеката, 

 креираое интегрисанпг инфпрмаципнпг система п Арбпретуму, 

2. Израдити прпјекат унпщеоа нпвих примерака вредне, знашајне и пптребне 

дендрпфлпре у циљу пбпгаћиваоа биљнпг фпнда, 

3. Израдити прпјекат санације, рекпнструкције и ревитализације Арбпретума, 

4. Израдити Прпјекат мпнитпринга. 
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X. Облици сарадње и партнерства са локалним 
становништвом и другим власницима и 

корисницима непокретности 
 
 

 С пбзирпм на шиоеницу да се Арбпретум налази у државнпм пблику свпјине, а 
кприсник је Универзитет у Бепграду Шумарски факултет, сарадоа на свим 
институципналним нивпима је већ пстварена у смислу сарадое на пшуваоу и 
унапређеоу вреднпсти Арбпретума.  
 Сарадоа ће се усппставити са ппщтинпм Чукарица с пбзирпм на пплпжај и 
знашај защтићенпг ппдрушја у едукативнпм и културнпм смислу, али и у циљу защтите 
крпз урбанистишка планска акта. 
 Сарадоа са заинтереспваним странама ппдразумева усппстављаое заједнишкпг 
интереса на защтити ппдрушја, ппщтпваое усппстављенпг режима защтите и 
кприщћеоа и ствараое услпва за ппдизаое нивпа свести станпвнищтва п знашају 
защтићенпг ппдрушја. 
 Унапређеое защтићенпг ппдрушја ппдразумева усппстављаое даље сарадое са 
надлежним и заинтереспваним институцијама: 
 
 град Бепград, 

 ппщтина Чукарица и друге градске ппщтине, 

 надлежна Министарства, 

 прпграмска сарадоа са другим струшним устанпвама – у земљи и инпстранству, 

 прпграмска сарадоа са другим управљашима у Србији, 

 сарадоа са лпкалним станпвнищтвпм и другим заинтереспваним субјектима. 

 



Универзитет у Београду – Шумарски факултет 
План управљања Споменика природе „Арборетума Шумарског факултета“  

19 

 

2011. гпдина 

 
 
 

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

управљања и начин оцене успешности његове 
примене  

 
 

 Оснпвне активнпсти на спрпвпђеоу плана утврђене су дпбрим делпм оегпвим 
претхпдним садржајем и пквирнп се мпгу разврстати на: 
 

Ҩ Активнпсти на изради управљашких дпкумената (сагласнп Закпну п защтити 

прирпде); 

Ҩ Активнпсти на пбележаваоу Арбпретума кап Сппменика прирпде (сагласнп 

Правилнику п нашину пбележаваоа защтићених прирпдних дпбара („Службени 

гласник РС“, бр. 30/92, 24/94 и 17/96); 

Ҩ Активнпсти на шуваоу, защтити и пдржаваоу пснпвних вреднпсти Арбпретума 

кап защтићенпг прирпднпг дпбра; 

Ҩ Активнпсти на уређеоу Сппменика прирпде, а у складу са урађеним планским 

дпкументима (у складу са кпмпетентним закпнима); 

Ҩ Активнпсти на презентацији и пппуларизацији Сппменика прирпде; 

Ҩ Активнпсти на кприщћеоу Арбпретума кап пбразпвнпг и наушнпистраживашкпг 

пбјекта. 

 
 Активнпсти на изради управљачких дпкумената ће у највећем делу бити 
ппверене специјалистима Шумарскпг факултета уз евентуалне кпнсултантске услуге 
специјалиста из институција кпје се баве слишнпм прпблематикпм. При тпм, мпра се 
ппщтпвати прпцедура и прпцес израде планпва и прпграма и мпра бити усаглащен са 
закпнима кпји ближе уређују предметне пбласти. 
 Активнпсти на пбележаваоу Арбпретума кап Сппменика прирпде ће се 
пдвијати, делпм, ангажпваоем фирми кпје се баве ппслпвима на изради табли и др. 
елемената за пбавещтаваое и уппзправаое, а сама мпнтажа, пбележаваое сппљних и 
унутращоиг граница ће се врщити у лишнпј режији Факултета кап управљаша пвим 
защтићеним дпбрпм. 
 Активнпсти на чуваоу, заштити и пдржаваоу пснпвних вреднпсти 
Арбпретума кап защтићенпг прирпднпг дпбра ће се већим делпм пдвијати лишним 
ангажпваоем људских ресурса факултета, дпк ће неппхпдна материјална средства бити 
пбезбеђена у складу са Закпнпм п јавним набавкама, пп устаљенпј прпцедури. 
 Активнпсти на уређеоу Сппменика прирпде, а у складу са урађеним планским 
дпкументима, већим делпм се пднпсе на план санације, рекпнструкције и 
ревитализације прпстпра Арбпретума у циљу оегпвпг приближаваоа функципналнпм 
пптимуму. Овим треба пбезбедити: 
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1. Виспк нивп уређенпсти пбјекта кпји би бип јпщ репрезентативнији у пднпсу на 

пбразпвну и наушну функцију, у најщирем смислу, 

2. Ствараое пријатнијег и безбеднијег амбијента за студенте и друге кприснике, 

даљим ращшлаоиваоем делпва кпмплекса и унпщеоем нпвих елемената 

екстеријера и паркпвскпг мпбилијара у складу са дпзвпљеним активнпстима, 

3. Обнпву систематишнпг унпщеоа нпвих дрвенастих и жбунастих врста и 

унутарврсних такспна (култивара, спрти и др.) у кплекцију, планскпм садопм 

већим интензитетпм у прпщиренпм делу Арбпретума, 

4. Услпве за мултидисциплинаран наушни рад, крпз ппстављаое нпвих пгледних 

ппврщина, 

5. Ствараое услпва за прганизпваое пбразпвних ппсета предщкплскпг узраста, 

пснпвних, средоих щкпла, студената Универзитета у Бепграду и псталих 

дпмаћих и страних факултета, инпстране струшне ппсете, ппсете 

заинтереспваних грађана, укљушиваое Арбпретума у туристишку ппнуду 

Бепграда, пдржаваое културних манифестација, семинара, јавних трибина и 

предаваоа, 

6. Ствараое услпва за редпвнп пдржаваое Арбпретума ради нпрмалнпг и 

кпмфпрнпг кприщћеоа целе гпдине. 

 
 Активнпсти на презентацији и пппуларизацији Сппменика прирпде су 
таксативнп набрпјане у ппглављу VIII, а пдвијаће се наизменишнп пратећи мптиве и 
активнпсти кпје се пдвијају у Арбпретуму. У пве активнпсти неппхпднп је укљушити све 
заинтереспване стране, пре свега, медије. 
 Активнпсти на кпришћеоу Арбпретума кап пбразпвнпг и наушнпистраживашкпг 
пбјекта пдвија ће се у складу са наставним планпм и прпгрампм на гпдищоем нивпу 
свих заинтереспваних страна. У пднпсу на наушнпистраживашки знашај неппхпднп је у 
пквиру планпва и прпграма кприщћеоа дефинисати припритетне теме истраживашкпг 
карактера пд кпјих је, пна везана за мпнитприг, већ сада актуелна. 
 Оствариваое прпграмских активнпсти дефинисаних у пвпм плану мпгуће је уз 
испуоеое следећих претппставки: 
 

 прганизпваое, ппремаое, кадрпвскп и струшнп псппспбљаваое за стараое п 

защтићенпм прирпднпм дпбру, 

 усаглащаваое израде планске и прпјектне дпкументације за извпђеое 

пптребних радпва за унапређиваое ппстпјећех стаоа, а у складу са наменпм, 

 кпнтинуиранп праћеое стаоа дендрпфлпре у Арбпретуму кап и стаоа живптне 

средине у целини пд стране специјалиста Шумарскпг факултета за защтиту 

стабала и земљищта, 

 инфраструктурнп ппремаое у пбиму кпји не нарущава пснпвну намену 

Арбпретума а кпје је нужнп у циљу пптимализације ппстпјећег стаоа. 
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XII. Финансијска средства и друге материјалне 
претпоставке за извршавање поверених 

послова у управљању заштићеним подручјем 
и начин њиховог обезбеђења 

 
 

 Одрживпст плана управљаоа увек зависи и пд реалних финансијских 
претппставки пднпснп, финансијске ппкривенпсти циљева управљаоа, планпва и мера 
за оихпвп пствариваое.  
 У складу са шланпвима 69. и 70. Закпна п защтити прирпде („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), средства за пптребна за спрпвпђеое режима защтите 
защтићенпг ппдрушја пбезбеђују се из: 

 бучета града Бепграда, 

 накнаде за кприщћеое защтићенпг ппдрушја, 

 прихпда пстварених у пбављаоу делатнпсти управљаоа Шумарскпг факултета 

защтићеним ппдрушјем, 

 средстава пбезбеђених за реализацију прпграма, планпва и прпјеката у пбласти 

защтите прирпде, 

 других извпра у складу са закпнпм. 

 На План управљаоа сагласнпст даје прганизаципна јединица Градске управе 
града Бепграда надлежна за защтиту живптне средине пп претхпднп прибављенпм 
мищљеоу Завпда за защтиту прирпде Србије. 
 План управљаоа спрпвпди се Гпдищоим прпгрампм кпји садржи ппслпве и 
задатке кпји се неппсреднп спрпвпде у текућпј гпдини, динамику изврщеоа 
прпграмираних радпва, ппслпва и задатака, и неппхпдна финансијска средства за 
реализацију Гпдищоег прпграма управљаоа. На Гпдищои прпграм управљаоа 
Сппменика прирпде „Арбпретум Шумарскпг факултета“ сагласнпст даје прганизаципна 
јединица Градске управе града Бепграда надлежне за защтиту живптне средине. 
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XIII. Литература 

 
 

Струшна/дпкументаципна пснпва за израду предлпга за защтићенп прирпднп дпбрп 
„Арбпретум Шумарскпг факултета“ кап Сппменик прирпде (Завпд за защтиту 
прирпде Србије, 2010) 
 
Рещеое п прпглащеоу защтићенпг ппдрушја „Арбпретум Шумарскпг факултета“ 
(„Службени лист града Бепграда“, бр. 27/11) 
 
Генерални урбанистишки план Бепграда 2021. („Службени лист града Бепграда“, бр. 
27/03) 
 
Дпкументација Шумарскпг факултета 
 
Закпн п защтити прирпде („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) 
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XIV. Картографски приказ Споменика природе 
Арборетум Шумарског факултета 

 

 

Катастарско топографски план са границом заштите  

Арборетума Шумарског факултета 
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Просторна организација комплекса  

Арборетума Шумарског факултета са границом заштите 
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Режим заштите II степена Арборетума Шумарског 

факултета  


	01 Naslovna
	03 PU Arboretum

