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ПРЕДГОВОР 
 

 

Поштовани, 
 

Пред Вама је други по реду План управљања Специјалним резерватом природе „Царска 
бара“. Доношење плана управљања за ово заштићено подручје представља значајан корак јер је 
овај документ важан алат за обављање свих законом предвиђених функција Управљача. 
 

Планом управљања се планира сваки аспект рада Управљача у наредних десет година, 
било да се ради о активностима заштите и очувања врста, научним истраживањима или развоју 
система посећивања или едукацији запослених. 
 

План управљања је плод заједничког рада Управљача и интересних група. С обзиром да 
се ради десетогодишњем плану очекујемо да ћемо у току његовог спровођења испунити 
предвиђене циљеве. 
 

Захваљујемо свима који су учествовали у изради плана управљања и очекујемо од свих 
заинтересованих да својим сугестијама помогну у његовом спровођењу и самим тим и очуваној 
природи Специјалног резерват природе „Царска бара“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зрењанин, Мај 2022. 

 
 
 

  В.Д Директор  
                    Др Дејан Јованов 
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ЛИЧНА КАРТА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА  
 

Табела 1: Лична карта заштићеног подручја 

Основни подаци 
 
 Назив заштићеног подручја Царска бара 
   

 Категорија заштићеног подручја Специјални резерват природе 
   

 Датум проглашења заштићеног подручја 1994. год 
   
 Површина 4726 ha 
    
 Планско раздобље плана управљања 2022-2031 
    
 Управљач Установа „Резервати природе“ 
  Војводе Петра Бојовића 2 
  23000 Зрењанин 

  

Телефон:  
023/521-032: Технички секретар 
023/521-033: Чуварска служба 
023/521-034: Финансије и рачуноводство 

  rezervatiprirodezr@gmail.com 
  www.rezervatiprirode.com 
 Документациона основа управљања - Бернска конвенција о заштити европских 
   дивљих врста и природних станишта 
  -  Бонска конвенција о заштити миграторних 
   врста дивљих животиња 
  -  CITES конвенција о о међународној 
   трговини угроженим врстама дивљих 
   животиња и биљака 
  - Рамсарска конвенција 
  -  Закон о потврђивању Конвенције о 
   биолошкој разноврсности 
  - Закон о заштити природе 
  -  Закон о накнадама за коришћење јавних 
   добара 
  - Уредба о проглашењу СРПЦБ 
  -  Oдлука о накнадама за коришћење 
   заштићеног подручја СРПЦБ 
  - План управљања  2012-2022 
  - Извештај о реализацији Плана управљања 
  - Годишњи програми управљања 
  -  Правилник о чуварској служби и 
  унутрашњем реду 

  - 
Закон о шумама 
Закон о водама 

  - Закон о ловству 
  -  Закон о заштити и одрживом коришћењу 
   рибљег фонда 
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УВОД 
 
Специјални резерват природе „ Царска бара“ – основне карактеристике 
 

Специјални резерват природе „Царска бара“ Уредбом Владе Републике Србије 
(Службени гласник РС број 46/2011, 96/2021) проглашен је заштићеним добром I категорије. 
Специјални резерват природе "Царска бара" налази се на територији града Зрењанина и обухвата 
делове подручја катастарских општина Лукино Село, Стајићево, Перлез, Книћанин и Бело Блато 
укупне површине 4726 ха, од чега је 3017 ха у државној својини а 1709 ха у приватној и другим 
облицима својине. Подручје Специјалног резервата природе "Царска бара" чине просторне 
целине Мужљански рит, површине 2062 ха и Царска бара (Стари Бегеј са влажним подручјем, 
Ботошки, Фаркаждински и Мали рит - Фидричка), површине 2664 ха, које се међусобно не 
граниче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 1. Мапа резервата  

 
Пространо ритско-мочварно подручје, са изванредно израженим одликама рељефа и 

хидрографским појавама, са очуваним и бујним изворним биљним заједницама ритова (ритске 
шуме, ливаде, трстици и др.), разноврсност и богатство флоре и фауне као и присуство ретких и 
проређених врстa биљака и животиња, и наравно, особита лепота пејсажа чине аутентичност, 
изворност и репрезентативност овог природног добра. Резерват представља мозаик екосистема 
који су међусобно повезани у једну целину, тако да као јединствена природна целина, а уједно  
и сваки екосистем за себе имају посебни значај у научном, образовном, привредном и спортско-
рекреативном погледу. Целовитост екосистема на подручју природног добра огледа се 
првенствено у функционалној повезаности водене и копнене средине. Oва мозаична смена 
водених и копнених екосистема има и своју естетску вредност и у њиховој међусобној 
повезаности сачувана је исконска лепота природе која оплемењује човеков дух. Управо 
захваљујући свом повољном географском положају (на граници са две државе, близина насеља, 
река..) неизоставна је и туристичка вредност резервата. 
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СРП„Царска бара“ својим природним особеностима, својом лепотом, могућностима за лов, 
риболов и друге активности на води као и за истраживање природе, из године у годину постаје 
све привлачнија туристичка дестинација. 
 
Међународни статус специјалног резервата природе „Царска бара“ 
 

Према класификацији Међународне уније за заштиту природе (IUCN) Царска бара спада 
у IV категорију - Станишта и друга управљана подручја (Habitat and species management area).  

- Међународно значајно подручје за птице IBA (1989)  

- Међународно значајно подручје за биљке IPA (2005) 

- На  листи  Рамсарских  подручја  под  бројем  1737  (уписано на  Рамсарску  листу 1986). 
 
- ЕМЕРАЛД мрежа станишта и врста (2002) 

 
Визија СРП „Царска бара“ 
 

Визија Специјалног резервата природе „Царска бара“ се није мењала у односу на прошли 
плански период. Управљач остаје предан идеји да повезује све интересне групе у осигурању 
квалитетније будућности, како Резервата тако и локалне заједнице. Све управљачке активности 
морају бити у потпуности усаглашене са овом визијом, будући да она одражава сврху Резервата 
и циљеве његовог развоја те кључне смернице управљања.   

Резерват је у улози покретача одрживог развоја у регији те простора који пружа нова 
искуства посетитељима, имајући у виду јединственост природе и могућности рекреације. 
Визијом се такођер истиче и образовна функција Резервата.  

Простор Резервата ће се временом мењати, а сви учесници укључени у управљање 
Резерватом морају осигурати да се те промене догађају на начин којим ће Резерват очувати свој 
значај места изузетне, очуване природне и културне баштине.  

Три су темељна циља предвиђена за дугорочно одрживо управљање резерватом:  
 Очување – трајно очувати пејсажну и биолошку разноврсност те културно наслеђе.  
 Перманентно подизање образовног и рекреативног коришћења – промовисање 

важности очувања природних вредности и културне баштине те уживања у 
нетакнутој природи и осталим посебностима Резервата.  

- Јачање локалне заједнице – јачање започете сарадње са локалном заједницом у 
одрживом коришћењу природних добара Резервата с циљем локалног, односно 
регионалног привредног развоја, осигуравања прихода локалном становништву те 
отварања нових радних места. 

 

 
Слика 2: Орао белорепан
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Оквир управљања у специјалном резервату природе „ Царска бара“ 
 

Заштита природе у Републици Србији уређена је великим бројем правних прописа. 
Основни правни пропис којим се уређује очување биолошке разноврсности је Закон о заштити 
природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исп., 14/2016, 95/2018 и 71/2021). Овим 
Законом утврђене су категорије заштићених подручја, те начин управљања заштићеним 
подручјима као и основни документи за управљање заштићеним подручјима.  

Специјални резервати природе спадају у заштићена подручја I категорије која 
проглашава Влада на предлог Министарства. Предлог акта о проглашењу заштићеног подручја 
заснива се на стручној основи – студији заштите израђеној од стране Покрајинског завода за 
заштиту природе. Заштита, коришћење и унапређење заштићених подручја спроводи се на 
основу акта о проглашењу заштићеног подручја и плана управљања заштићеним подручјем. 
Обавезу израде Плана управљања прописује Закон о заштити природе у члану 52. План 
управљања доноси Управљач, уз сугласност Министарства и претходно мишљење Покрајинског 
завода за заштиту природе, за период од 10 година. Током израде плана управљања осигурава се 
суделовање јавности. План управљања остварује се кроз годишње програме управљања на које 
сагласност даје Министарство.  

Поред Плана управљања и годишњих програма, управљање заштићеним подручјима 
уређено је и Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби којим су утврђена питања и 
мере заштите, очувања и унапређења и коришћења заштићених подручја те Одлуком о 
утврђивању висине и начина обрачуна накнада за коришћење природних вредности које доноси 
управљач, а одобрава Министарство.  

Уредбом о заштити СРП “Царска бара“ прописане су мере за спровођење режима - 
степена заштите и одређен је управљач заштићеног подручја. У доношењу Уредбе о заштити 
учествовао је Покрајински завод за заштиту природе.  

Управне послове заштите природе обавља Министарство заштите животне средине, 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и надлежни орган јединице 
локалне самоуправе. Послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији 
Аутономне покрајине Војводине, обавља Покрајински завод за заштиту природе.  

Осим Закона о заштити природе и Уредбе о заштити Специјалног резервата природе 
„Царска бара“ приликом израде овог Плана управљања узети су у обзир сви важећи законски и 
подзаконски акти који регулишу управљање заштићеним подручјима – Уредба о еколошкој 
мрежи (Сл. гласник РС бр. 102/2010), Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Гласник РС бр. „Службени гласник 
РС”, br. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16), Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о 
типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима 
станишта и о мерама за њихово очување (Сл. Гласник РС бр.35/2010) и Стратегија биолошке 
разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. Године (Сл.гл. РС бр. 13/2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 3: Турски Бегеј 
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1. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ, КАО И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 
 
1.1. Локација 

Специјални резерват природе «Царска бара» налази се на алувијалној равни између Тисе и 
канала Бегеј, на територији општине Зрењанин, југозападно од насеља Ечка, Стајићево и Лукино 
село, северно и источно од Белог Блата и северно од насеља Перлез а са северне и јужне стране 
опасује Ечанска језера. 
Надморска висина заштићеног природног добра износи од 73 до 78 метара. 

Заштићено подручје се налази на територији К.О. Лукино Село, Стајићево, Перлез, 
Книћанин и Бело Блато. 

 

1.2. Површина 
На заштићеном подручју СРП „Царска бара" успоставља се режим заштите I, II и III степена. 

Од укупно заштићене површине која износи 4726 hа, подручје: 
> режима заштите I степена обухвата 670 hа или 14,18 %, 
> режима заштите II степена обухвата 1910 hа или 40,41 %, 
> режима заштите III степена обухвата 2146 hа или 45,41 %. 
Према укупној намени површина највећи удео имају ливаде и пашњаци (29,32 %), затим 

трстици-мочваре (21,51 %), па обрадиве површине (13,68 %). Удео водених површина износи око 
37 %, што је веома важан податак с обзиром на зависност свих природних површина у резервату 
у односу на хидролошки режим. 
 

1.3. Геологија и геоморфологија 
Алувијалну раван Тисе као најзначнију геоморфолошку целину на којој се налази природно 

добро изградила је река Тиса, меандрирајући између Тителског брега на југозападу и 
зрењанинске лесне терасе на североистоку. Мењајући често свој ток у прошлости Тиса је 
оставила трагове старих праваца отицања који су данас углавном забарени. Једно такво корито 
(Ћурчић,1992), наследио је Бегеј, у другима су изграђени ечански рибњаци, док су остале, мање 
или веће забарене површине (Мужљанска бара, Дугачка бара Копово, Царска бара, Ревеница и 
друге баре које су каналисањем исушене). Овај процес и данас траје у делу Фидричка-Мали рит. 

На пространој алувијалној површини карактеристични су акумулациони облици рељефа - 
обалске гредице, обалски брежуљци и речна острва. Висина терена са формираним обалским 
гредама од таложеног наноса реке, је за око 3 метра виша од околног подручја. 
Значајне измене рељефа на алувијалној равни Тисе настале су у XVIII веку, регулацијом корита 
Бегеја. Тиса и Бегеј су ограђени насипима, тако да се природни флувијални процес данас одвија 
на веома малим површинама. 

Значајне измене у рељефу и хидрографији алувијалне равни Тисе настале су крајем XIX века 
изградњом 4 000 ха рибњака. Северно од рибњака, на делу алувијалне равни, налази се 
«Мужљански рит» који је данас мелиорисан и исушен. 

Многобројне депресије, стара напуштена речна корита и мртваје данас су под утицајем 
процеса забаривања. У геолошкој грађи СРП „Царска бара“, као и ширег подручја, доминирају 
седиментне стене неогене старости. Од минералних сировина у околини Мужље налази се 
позајмиште песка. 
 

1.4. Педологија 
У педолошком погледу на релативно малом простору заступљен је велики број различити 

типова, подтипова и варијетета земљишта, што је условљено утицајем педогених фактора као 
што су геолошка подлога - лес, клима и вегетација. 

 



12 
 

Шире окружење заштићеног подручја карактеришу алувијално заслањено и алувијално 
песковито земљиште, ритска смоница, ритска црница, мочварно глејно заслањено земљиште, 
ритска црница бескарбонатна, чернозем карбонатни, алувијално земљиште на ритској црници, 
карбонатно песковито, мочварно глејно заслањено земљишта, солоњац - солончакасти и 
солончак. 

Педолошке карактеристике заштићеног подручја омогућавају очување биодиверзитета на 
овим просторима. 

1.5. Клима 
Климатске карактеристике на заштићеном подручју имају одлике умерено-континенталне 

климе: умерено хладне до хладне зиме и врло топла лета, са релативно малом количином 
падавина током целе године. 
 Средња годишња температура ваздуха је 11,6 °С. Релативна влажност у заштићеном 
подручју варира на нивоу средњих годишњих вредности од 64 % до 76%: децембар, јануар, 
новембар и фебруар су месеци са највећом релативном влажношћу, док су мај, август и април 
месеци са најмањом релативном влажношћу. Средња годишња количина падавина износи 609,8 
мм. Најмању средњу месечну количину падавина има март са просеком од 24,2 мм 

1.6. Хидрологија 
Подручје Специјалног резервата природе «Царска бара» са ширим окружењем налази се у 

међуречју Тисе и Бегеја. Поред поменутих река присутан је већи број хидролошких објеката - 
језера, бара и мочвара, који овом простору дају посебне пејзажне одлике и имају и посебан утицај 
на живи свет заштићеног подручја. 

Са друге стране, у делу локалитета Фидричка - Мали рит - изграђен је систем одводних 
канала, који је у потпуности изменио претходно стање. 

1.7. Површинске воде 
Површинске воде ширег подручја утицаја чине Тиса, Канал Бегеј, Тамиш, језера и баре. У 

прошлости, површински токови нису били регулисани и изливали су се по околном терену 
стварајући велико барско-мочварно подручје. 

Режим Тисе зависи од падавина дуж њеног слива. Високе воде Тисе појављују се почетком 
пролећа као последица отапања снега у Карпатима, а маја, као последица јаких мајских киша. 
Јесење кише такође утичу на висок водостај Тисе али у мањој мери у односу на мајски период. 
Летњи сушни периоди изазивају минималне водостаје Тисе. 

Она представља водени ток који је имао примарни утицај на развој рељефа и хидролошких 
облика подручја, до регулације (1850-1875.године) она се слободно разливала у својој 
алувијалној равни стварајући многе меандре, језера, баре и друге хидролошке облике, а у једном 
напуштеном кориту формирано је корито Бегеја. 

Канал Бегеј је најзначајнија лева притока Тисе у нашој земљи, припада Дунавском сливу и 
управљање Бегејом је обухваћено Директивом о водама и Конвенцијом о заштити Дунавског 
слива. 

Етапним радовима који су изведени у склопу хидросистема Дунав-Тиса-Дунав (1946-1971) 
извршена је реконструкција (повећање проточног профила, промена висинског пада, изградња 
нових устава и решавање ушћа) дуж целог тока, чиме се наводи да је Бегеј потпуно регулисан у 
нашој земљи (Томић, 1992.), У склопу ових радова преграђен је дотадашњи ток Канала Бегеј око 
15-ог км (код управне зграде рибњака "Ечка"). У суштини је меандар Бегеја у дужини од 10 км 
стављен ван употребе, одвојен од водотокова Тисе и Бегеја, окружен насипима, а његов водни 
режим је постао диктиран, регулисан од стране човека, што је изменило изворне одлике овог 
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подручја (Хам,1975). Квалитет воде у Каналу Бегеј утиче на квалитет воде у Старом Бегеју, а 
разливни делови уз Канал Бегеј и обалски појас представљају станиште и хранидбену базу за 
велики број ретких и угрожених врста Резервата. 

Баре у испитиваном подручју представљају последњу оазу некадашње природе Панонске 
низије. Пре регулације Бегеја и изградње рибњака, река је, за време сваког поплавног таласа, 
плавила пространи рит. Током регулационих радова и одлагања ископаног материјала на десној 
обали новопрокопаног корита Бегеја уобличило се неколико бара: Гањеница, Загњеница и део 
Орлове баре, које су самим тим постале плиће. 

Царска Бара са дужином око 2.200 м, а ширином око 1.000 м, једна је од најзначајнијих бара 
у Резервату. Она представља мртвају Бегеја, коју је река изградила током холоцена и добија воду 
површинским притицањем из Старог Бегеја, односно излучивањем падавина на акваторију и 
подземним притицањем фреатске издани. Воду губи површинским отицањем, испаравањем, и 
подземним отицањем. Површина окна у зависности је од нивоа воде Старог Бегеја, са чијим је 
коритом везана каналом дужине око 30 м, а према подацима лимногеолошких истраживања 
током 2004. године укупна површина спољних граница Царске баре, укупна површина воденог 
огледала је 117,9 ха, а 48,8 ха - површина обрасла зељастом вегетацијом . У пролећном периоду 
дубина Царске баре се креће око 1 м, а лети је често мања од 0,50 м. 

Чишћење и редовно одржавање канала који повезује Стари Бегеј са Царском баром 
обезбеђује да вода несметано циркулише, затим, дотоком воде се спречава зарастање Царске баре 
и обезбеђује веза са Војтином Млаком, а истовремено и омогућава улазак риба у циљу мреста. 

Добар индикатор прилика на станишту је и орнитофауна. Да би на пример гакови и чапље, 
одмах по њиховом пристизању са сеобе, почели са гнежђењем потребно је да им средина пружи 
потребне могућности, које остварују најбрже за време поплављености (10-25.IV). Друго 
гнежђење гакова и жутих чапљи условљено је високим водостајем почетком јула. 
 

1.8. Флористички вредна станишта 
Од 27 национално и међународно значајних врста и подврста виших биљака забележених за 

подручје Резервата и околине, 19 врста и подврста су везане за мочварне и водене екосистеме, па 
се влажне ливаде,баре, ритови и фрагменти поплавних шума могу означити као 
најзначајнијитипови станишта. 

Ботошки рит представља мозаик влажних ливада, заслањених депресија и степских 
фрагмената на гредама. На подручју рита је забележено 7 значајних врста и подврста од којих су 
најугроженији представници фамилије орхидеја (Orchis laxiflora supsp. Elegans, O. laxiflora subsp. 
Palustris, Dactyloriza incarnata). 

На Перлеској бари са Паленитом и Великом гредом је присутно 5 значајних врста, Посебно 
је важно присуство борка (Hippurus vulgaris), јер је Перлеска бара један од 3 локалитета ове 
угрожене врсте у Србији. 
На Тигањици су присутани очувани комплекси аутохтоних галеријских шума и влажних ливада 
у којима су забележене 4 значајне врсте. 

Локалитети у Мужљанском риту представљају станиште 10 значајних врста, нпр. слатинске 
паламиде (Cirsium brachycephalum), слатинске боквице (Plantago Tenuiflora), тестерице (Stratiotes 
aloides), једино станиште строго заштићене врсте разноротке (Marsilea quadrifolia), итд. 

Такође, може се издвојити и канал Ревеница са разливним деловима испод Лукиног села, 
станиште строго заштићених и заштићених врста (трава против глиста-Artemisia santonicum, 
панонски звездан – Aster tripolium L. subsp. pannonicus, врањемил- Limonium gmelinii subsp. 
hungaricum). 

 

 



14 
 

1.9. Карактеристике флоре и вегетације 
Подручје СРП „Царска бара" представља скуп водених, мочварних/ритских и слатинских 

станишта од приоритетног значаја са изузетно разноврсним и богатим биљним и животињским 
светом који чине 500 врста и подврста виших биљака, међу којима њих 30 имају национални или 
међународни значај као угрожене, ретке, ендемичне или реликтне биљке а 11 таксона су строго 
заштићене биљке (гороцвет, различак, слатинска паламида, црни глог, борак, витки кантарион, 
дремовац, разноротка, жути локвањ, бели локвањ, велики каћунак, барска папрат и др.); 32 
заједнице барске, мочварне, слатинске, степске и шумске вегетације. 

У периоду од 2008 до 2009.Г., у оквиру флористичких истраживања, посебно су обрађени 
флористички највреднији делови Резервата (Царска бара, Стари Бегеј, Перлеска бара са 
Паленитом, Великом и Малом гредом, Тигањица, Бајмок, део Ботошког рита), као и слатински и 
мочварни комплекси у околини рибњака Ечка, Белог Блата и Лукиног Села. У фитогеографском 
погледу истраживано подручје припада панонској провинцији у оквиру панонско-влашког 
подрегиона, односно понтско-јужносибирског флористичко-вегетацијског региона коју 
карактерише вегетација шумостепске зоне. 

У групи ендемичних и субендемичних врста најзначајнији су панонски ендеми: панонски 
звездан (Aster tripolium subsp. pannonicus), Садлеров различак (Centaurea sadlerana), слатинска 
паламида (Cirsium brachcephalum), односно субендеми: црни глог (Crataegus nigra), безбридњача 
(Puccinellia distans subsp. limosa) и Кернерова жутеница (Rorippa cerneri). 

У групи реликтних врста као карактеристични представници терцијерне мочварне флоре 
могу се издвојити жабогриз (Hydrocharis morsus - ranae ), водена стрела (Sagittaria sagittifolia), 
водени орашак (Trapa natans agg.), Butomus umbellatusa, жути локвањ (Nuphar lutea), бели локвањ 
(Nymphaea alba), разноротка (Marsilea quadrifolia), водена папрат (Salvinia natans). Као степски 
реликти ксеротерма се могу означити: витки кантарион (Hypericum elegans), гороцвет (Adonis 
vernalis), Садлеров различак (Centaurea sadlerana), мајчина душица (Thymus pannonicus), бели 
вијук (Festuca rupicola) и друге врсте. 

 

1.10. Вегетацијске одлике 
Печат биљном покривачу Специјалног резервата природе "Царска бара” даје вегетација 

акватичних макрофита, мочварна, слатинска, ливадска, фрагменти степске вегетације, као и 
шумска вегетација: заједнице водених макрофита, мочварна вегетација, вегетација високих 
шашева, вегетација ливадског карактера, фрагменти влажних ливада вегетација ливада 
кошаница, вегетација ливада са све већиме карактером пашњака, ливадско-степска вегетација 
слатинских степа, вегетацију содних слатина, вегетација ливадског карактера на влажним 
солоњецима, степска и ливадско-степска вегетација. 
 
1.11. Шумска вегетација 

На подручју просторних целина у границама заштићеног подручја, налазе се мање површине 
и групације аутохтоних и алохтоних врста дрвећа, на алувијалним (хигрофилне врсте) и степским 
(багрем) стаништима. Ове шуме налазе се у приватном и државном власништву. Приватне шуме 
сачињавају само мали део шумских површина, у виду монокултура багрема, на подручју 
Мужљанског рита. Државним шумама газдују ЈП „Војводинашуме" и ВДП „Средњи Банат". 

Заједница беле врбе (Ass. Salicetum albae pannonicum Parabućski 65 72) обраста ниже делове 
обале старог тока реке Бегеј, његових рукаваца као и обале бара које се налазе под утицајем 
високог нивоа подземних и површинских вода. Слој дрвећа гради бела врба (Salix alba) а понегде 
се још јављају бела и црна топола (Populus alba i Populus nigra). 

Заједница беле и црне тополе (Ass. Populetum nigro-albae Slav.52) на подручју Специјалног 
резервата природе развијена је на гредама где се поплавне воде Старог Бегеја краће задржавају. 
Едификатори ове заједнице су бела топола (Populus alba), црна топола (Populus nigra) и бела врба 
(Salix alba) у приземном спрату најчешће расту: купина (Rubus caesius), гагамија (Lycopus 
europaeus), смрдљива коприва (Galeopsis speciosa), чистац (Stachys palustris) и др. 
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Заједница лужњака и пољског јасена (Frahineto-Quercetum roboris Rud. (1940) 1949 s.l.), 
са присуством беле тополе и пољског бреста, у Резервату је само фрагментарно забележена. 

Заједница лужњака и јавора жешље (Aceri tatarici-Quercetum (Zoy.57.) B.Jovanović. 1986 
s.l.), налази само на највишим деловима терена (гредама), изван утицаја плавних и подземних 
вода. 

Шумске површине у просторној целини јужно од рибњачких површина 
Шумска вегетација у виду састојина на овом простору јавља се са обе стране насипа дуж 

новог корита Бегеја и у виду појаса на високим обалама Старог Бегеја. Поред тога, јављају се 
веће или мање групације хигрофилних врста дрвећа на вишим деловима терена, око Царске баре 
и других барских површина. 

Шумске површине у просторној целини Мужљански рит 
Шумска вегетација на овом простору веома је мало заступљена. Разлог за то је свакако 

доминација заслањених земљишта утврђена на основу присуства слатинских врста биљака и 
педолошке карте Војводине (Нејгебауер и сар„ 1971), али и традиционално пашарење на овом 
простору. 

 

1.12. Фауна 
 
1.12.1. Ентомофауна 

Водена, мочварна станишта и ливаско-степски комплекси представљају погодна места за 
развој и опстанак представника реда Odonata - вилински коњици, Hemiptera - риличари, 
Coleoptera - тврдокрилци, Orthoptera - правокрилци, различитих група Diptera - двокрилци и др. 
С обзиром да су на овом подручју шуме врбе и тополе аутохтоне, јавља се и једна веома ретка 
врста дневног лептира чије се развиће (полагање јаја и ларвени стадијум), одвија на врбама а 
након развића лети изнад пропланака врбака. 
 
1.12.2. Ихтиофауна 

Фауна риба Специјалног резервата природе "Царска бара" налази се у режиму заштите I, II 
и III степена, обухватајући повремено плављене баре, канале и депресије, а најзаступљенија је у 
каналу Бегеј, Старом Бегеју и Царској бари као природном мрестилишту риба. У канал Бегеј, због 
изузетних плавних терена, на мрест долази риба из Т исе. 

Заштићено подручје „Царска бара има изузетне ихтиолошке вредности, забележено је 
прирсуство 20 врста риба, представника 7 фамилија (Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae, Lctaluridae, 
Percidae, Centrarchida, Odontobutidae), а најбројнија је фамилија шарана (Cyprinidae) са 13 врста. 
Међу строго заштићеним врстама се налазе чиков (Misgurnus fossilis) и гавчица (Rhodeus sericeus 
amarus), док су са списка заштићених врста присутне штука (Esox lucius), деверика (Abramis 
brama), црноока деверика (Abramis sapa), буцов (Aspius aspius), шаран (Cyprinus carpio), јаз 
(Leuciscus idus), гргеч (Perca fluviatilis) и смуђ (Sander lucioperca). 

На основу Закона о заштити природе и Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фода, одређеноје рибарско подручја „Мали Бегеј" на каналу Бегеј (км 0+630 до км14+450). 

Треба поменути да се Специјални резерват природе „Царска бара" налази и на 
прелиминарној листи Емералд подручја у Србији. На подручју овог заштићеног природног добра 
присутне су 3 врсте риба (Aspicus aspicus, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fosilis) које су од 
нарочитогзначаја за заштиту а које се налазе и на Емералд листи уфожених врста фауне. 
 

1.12.3. Херпетофауна 
На заштићеном подручју забележено је 2009.Г. 10 врста из класе водоземаца (Amphibia), а 

најзаступљенију компоненту у батрахофауни чине три врсте фамилије Ranidae: Pelophylax kl. 
esculenta (зелена жаба), Pelophylax lessonae (мала зелена жаба) и Pelophylax ridibundus (велика 
зелена жаба). Такође, је током 2009. године забележено и 7 врста из класе гмизаваца (Reptilia): 
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барска корњача (Emys orbicularis), белоушка (Natrix natrix) и рибарица (Natrix tessellata). Више 
терене - суве ливаде настањују гуштери (Lacerta agilis, Lacerta viridis i Podarcis muralis) а такође 
на сувим стаништима, у врзинама и шумарцима живи Ескулапов смук (Zamenis longissimus) 
 
1.12.4. Орнитофауна 

Опште богатство орнитофауне са 239 врста птица, од којих су 207 строго заштићене врсте, а 
15 глобално угрожене врсте, издваја СРП „Царска бара" као међународно значајно подручје за 
очување диверзитета и бројности птица. 

Због свог значаја, простор од 9.300 хектара, са Резерватом као најзначајнијим делом, 
проглашен је 2000. године подручјем од међународног значаја за птице – Important Bird Area, под 
називом «Царска бара». Под истим именом, IВА подручје је 2009. године проширено на 11.570 
хектара, које обухвата и Мужљански рит, Бело Блато са атаром и рибњаке. 

Подручје Царске баре се налази на средњеевропском миграторном путу и током периода 
сеобе и зимовања, орнитофаузна је бројна и разноврсна. Велики број птица је врло значајно у 
националним и међународним размерама, 100 врста се налазе на SРЕС листи - врсте категорисане 
као SРЕС 1 (спадају у групу најугроженијих животиња на Планети), међу њима, гнездарице 
Царске баре су мали вранац (Phalacrocorax pygmeus), патка њорка (Aythya nyroca) и белорепан 
(Haliaeetus albicilla), а 75 врста захтева посебне мере заштите станишта према Emerald пројекту. 

За подручје Резервата најкарактеристичније птице су чапље. Заступљене су све европске 
врсте, укупно 10 од којих су девет врста савремене гнездарице: сива чапља (Ardea cinerea), 
црвена чапља (Ardea purpurea), гак (Nycticorax nycticorax), мала бела чапља (Egretta garzetta), 
велика бела чапља (Casmerodius albus), жута чапља (Ardeola ralloides), кашичар (Platalea 
leucorodia), ражањ (Plegadis falcinellus), чапљица (Ixobrychus minutus), водени бик (Botaurus 
stellaris). 

На простору ливада и тршћака на локалитету Фидричка - Мали рит гнезде се обични цврчићи 
(Locustella loscinioides) и црногрле траварке (Saxicola torquata), током лета се хране еје мочварице 
(Circus aeruginosus), мрке чапље (Ardea purpurea) и ветрушке (Falco tinnunculus), а током 
зимовања бораве пољске еје (Circus cyaneus) и велике беле чапље (Casmerodius albe). 

 
1.12.5. Сисари 

Фауна сисара СРП "Царска бара", је захваљујући разноарсности станишних типова богата и 
разноврсна, нарочито се богатство и вредност огледа у већем броју ретких и угрожених врста. На 
истраживаном подручју укупно је забележено 30 врста сисара. 

Из реда бубоједа (Insectivora), јеж (Erinaceus roumanicus) и кртица (Talpa europaea) живе на 
сувљим теренима, рубовима шума, ливадама и у близини људских насеља, а за водена станишта 
и тршћаке везане су водена ровчица (Neomys fodieris), мочварна ровчица (Neomys anomalus), као 
и шумска ровчица (Sorex araneus). 
Из групе слепих мишева (Chiroptera), који су заштићени као строго заштићене дивље врсте, на 
простору Резервата заступљене су врсте рода Муotis- тробојни љиљак (Myotis emarginatus) и 
барски љиљак (Myotis dasycnema). 

Од глодара (Rodentia) представљају најбројнију групу сисара, а типични представници 
барско-мочварних биотопа су бизамски пацов (Ondatra zibethica), водена волухарица (Arvicola 
tererestris), подземна волухарица (Pitymus subterraneus), ливадска волухарица (Microtus agrestis), 
хрчак (Cricetus cricetus), патуљасти миш (Micromys minutus), пругасти миш (Apodemus agrarius), 
шумски миш (Apodemus sylvaticus), миш хумкаш (Mus spicilegus) као и шумска или риђа 
волухарица (Clethrionomys glareolus). 

На заштићеном подручју забележен је и више врста звери (Carnivora), од којих нарочито 
треба истаћи веома ретке и угрожене - видру (Lutra lutra) и дивљу мачку (Felis sylvestris) које су 
строго заштићене врсте. Затим, присуство: куне белице (Martes fonia) и златице (Martes martes), 
јазавца (Meles meles), твора (Mustela putorius) и хермелина (Mustela erminea), а на ширем 
подручју Резервата и ласице (Mustela nivalis), лисице (Vulpes vulpes) и шакала (Canis aureus). 
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1.12.6. Ловна дивљач 
Од дивљачи, на истраживаном подручју живе зец (Lepus europaeus), срна (Capereolus 

capereolus) и дивља свиња (Sus scrofa). Ситна дивљач на овим просторима третира се углавном 
као пратећа уз главне. 
Ловиштем у Мужљанском риту газдује ЛУ Лукино село" док у белоблаћанском атару газдује ЛУ 
„Бело Блато". 
 

Створене вредности 
 
1.13. Културне историјско наслеђе 
 

Локалне заједнице насеља у непосредној близини заштићеног подручја су мултинационалне 
заједнице са богатом традицијом и културно историјским наслеђем. Аутентичан етно амбијент 
ових насеља осим карактеристичних грађевинских облика, дају и цркве различитих 
вероисповести- Протестантска, Католичка, те Православна црква у Ечки која датира још из 1711. 
године. 

Ова специфични етно баштина, са исто тако интересантним становништвом дају посебан 
печат подручју, које је својом атрактивношћу привлачило пажњу природњака још од почетка XX 
века. Значајну естетску вредност представља атрактиван пејзаж подручја у коме доминирају 
водена станишта, текућих и мирујућих вода са богатом орнитофауном уз наизменично присуство 
богате шумске и ливадске вегетације. 
Такође су на овом простору интересантна непокретна културна добра, археолошка налазишта и 
добра која уживају претходну заштиту. Археолошка налазишта се налазе у атару насеља Бело 
Блато у околини Резервата и у атару насеља Лукино Село. 
 

Археолошка налазишта у атару насеља Бело Блато су: 
1. Чуварница - халштат, сармати, средњи век; 
2. Виногради- позна бронза, халштат, сармати; 
3. Бело Блато-Пашњак-Крушкули - неолит, позна бронза, средњи век; 
4. Јакубцов брег - сармати; 
5. Паловаземља - сармати; 
6. Обала Бегеја - позна бронза. 

Археолошка налазишта у атару насеља Лукино Село су: 
1. Обала Белог језера - праисторија, средњи век; 
2. ЈЗ обала Белог језера - сармати; 
3. Пут Лукино Село Ечка - праисторија, сармати; 
4. Обала Бегеја (код моста) - праисторија. 

Поред наведених археолошких налазишта евидентирана су и непокретна културна добра 
која уживају претходну заштиту. Добра која уживају претходну заштиту имају исти третман као 
и непокретна културна добра и за њих важе исте мере заштите као и за непокретна културна 
добра. 

Непокретна културна добра која уживају претходну заштиту су: 
 

- Евангелистичка црква у Белом Блату 
Црква је саграђена 1902. године. Представља један од ретких сакралних објеката на овом 
подручју са стилским одликама сецесије. У цркви се чувају оргуље израђене 1902. године у 
Темишвару. 

- Кућа "тршчара" у Белом Блату, ул. Виноградарска бр. 30 
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На основу сачуване документације, претпоставља се да је кућа настала крајем XIX века у време 
формирања насеља (1888. године). Кућа је панонског типа, зидана од набоја, троделне основе, са 
ужом страном окренутом према уличној регулацији. 

- Ветрењача у Белом Блату 
Саграђена је 1886. године, на око 500 m од изласка из села у правцу југозапада. Зидана је опеком 
у виду зарубљене купе, са нижим лименим кровом, такође у виду купе. Објекат је у веома лошем 
стању и налази се у оквиру предузећа за производњу и прераду трске. Мост код "Каштела" у 
Ечкој је саграђен у периоду од 1892-1894. године, на месту старог дрвеног моста. Обновљен је 
1907. год. 
 
1.14. Главни прилазни путеви 

Основни саобраћајни капацитети овог простора у домену друмског саобраћаја је 
магистрални пут Зрењанин - Београд, као и локални путеви Лукино Село-Мужља- Зрењанин и 
пут за Бело Блато. 
Најближи водени пут представља канал Бегеј. 
 
1.15. Власништво 

Специјални резерват природе „Царска бара", налази се на територији града Зрењанина и 
обухвата делове подручја катастарских општина Лукино Село, Стајићево, Перлез, Книћанин и 
Бело Блато укупне површине 4726 ћа, од чега је 3017 у државној својини, а 1709 ха у приватној 
и другим облицима својине. 
 
1.16. Социо-економске информације 

Директне употребне вредности заштићеног подручја, од значаја за локалну заједницу су: 
коришћење трске и лековитог биља, рекреација и туризам, воћарство, сточарство, риболов, 
промоција традиције, културе и обичаја локалне средине и др. 

Локално становништво овог подручја искључиво живи од пољопривредне производње, 
производње тршчаних елемената, сточарства, рибарства и туризма. У традицији ових заједници 
је уско везана делатност рада и економског привређивања за заштићено попдручје и добробити 
коришћења природних ресурса. Природни ресурси резервата које локално становништва 
генерацијама користи су: трска, ливадско пашарење, риболов и сакупљање лековитог биља. 

У последње време изражено је све веће интересовање локалног становништва за послове у 
склопу туризма и угоститељства, а млађа популација се укључује у едукативне програме и еко 
радионице. 

Посматрање птица, рекреативни риболов, вожња бродом, веслање, шетња, вожња бициклом 
насипима око Резервата и др. спортско-рекреативне активности које се организују у оквиру 
туристичке понуде подручја, пружају могућност запошљавања и остварења економског 
проспаритета локалних заједница. 

Такође, развојем заштићеног подручја, развија се свест локалног становништва о потенцијалу 
богатог и разноврсног културно историјског наслеђа које се може валоризовати кроз различите 
изложбе и манифестације. 

Индиректно, заштићено подручје има велики значај као станиште птица мочварица и 
природно мрестилиште риба, ресурс генетског материјала, као и за контролу водног режима 
ширег подручја (поплава), складиштење подземних вода, побољшање квалитета воде и 
ублажавање микроклиматских промена. 

Такође, важне су и неупотребне вредности Резервата, нпр. разноврсна култура и наслеђе овог 
краја (подручје мултинационалног карактера са интересантном културно-историјском причом), 
као и биодиверзитет, вредности које се такође могу валоризовати кроз екотуристичке програме 
и публикације. 
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1.17. Туристичке вредности 
Простор Резервата је смештен је у непосредној близини Зрењанина. Налази на алувијалној 

равни између Тисе и Бегеја, јужно од насеља Ечка, Стајићево и Лукино село и северно од насеља 
Перлеза опасан је у виду природне оазе Тисом, као значајним пловним коридором, са једне 
стране, а са друге магистралним путем који повезује Београд, Зрењанин, Кикинду и Суботицу. 
Друга саобраћајница повезује Нови Сад и Зрењанин с Вршцем и даље Темишварем. У близини 
се налази и привредни аеродром. Такође је за развој туризма овог подручја значајно проглашење 
СРП „Царска бара"за једно од од десет „савршених места" на коридору X. 
 
1.18. Културно - историјске вредности као туристичка понуда 

СРП „Царска бара" има своју културно - историјску причу која се може уклопити у 
јединствену туристичку понуду читавог околног простора. Њен историјат се у прошлости везује 
за насеље Ечка (од речи келтског порекла „Еckerida", односно старе немачке речи „Die Еска" која 
значи место за сакривање, односно склањање, полуострво опкољено водом). Од краја XVIII века 
кључни утицај на даљи развој и коришћење целог подручја, односно имања које је обухватало и 
рибњаке и садашњи Специјални резерват природе "Царска бара"има властелинска породица 
Лазар која је у периоду од 1816-1820. године саградила Каштел Ечка у енглеском стилу. 

У туристичку понуду Резервата могуће је уврстити обилазак каштела у Ечкој, католичку 
цркву у близини каштела, или најстарију православну цркву у Банату (1711) а, такође и еко-етно 
комплекс у Белом Блату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4: Царска бара
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2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

Оцена стања животне средине је приказана кроз секторску SWOT анализу која приказује: 

- Снаге (S) 
- Слабости (W) 
- Прилике (O) и  
- Претње  (T) 

за одређену групу фактора који се проучавају  
Подручје СРП „Царска бара“ одликује се следећим  карактеристикама: 

         
 

1. ВОДНИ РЕСУРСИ 
 

СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 
1. Доминантни водени екосистеми (речни, 

барско мочварни), као природни ресурс 
2. Регулатори водног режима на ширем 

подручју очуване плавне зоне 
3. Природно станиште разноликог биљног и 

животињског света, ретких и угрожених 
врста Посебан орнитолошки значај Царске 
баре Одржавање микроклиме у Резервату 

4. Атрактиван пејзаж копна са воденим 
површинама и мрежом канала и каналчића 

5. Сарадња са Јавним предузећима и 
установама 

1. Поремећен водни режим 
2. Колебање водостаја у периоду пред, за 

време, после мреста и у периоду 
интензивне исхране рибље млађи 

3. Квалитативни и квантитативни састав 
органске продукције вода 

4. Проток воде каналима до бара и 
плавне зоне 

5. Исушивање сталних бара (Царске, 
Перлеске баре и Тигањице) 

6. Квалитет воде и замуљеност воде 

ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 
1. Унапређење и контрола водног режима 

Унапређење станишта кроз пројекте 
ревитализације 

2. Научно истраживачке и образовне 
активности Туристички и рекреативни 
садржаји на води (пловидба бродом, 
кануом или чамцем, веслање) 

3. Рекреативни риболов 
4. Еко-едукативан туризам 
5. Репрезентативни фото-сафари туризам 

1. Загађење воде из Бегеја  
2. Загађење воде од спољашњих 

загађивача (викенд насеље, 
домицилна насеља) 

3. Смањење биодиверзитета услед 
процеса еутофизације 

4. Неконтролисани обим туристичких 
акгивности 

5. Други негативни утицаји услед 
недовољно развијене еколошке 
свести 

 
Табела 2: Водни ресурси 
 
 

2. ЗЕМЉИШНИ РЕСУРСИ 

СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

1. Станиште многих ендема, субендема, 
реликата биљних и животињских врста 
панонског простора Убирање лековитог 
биља 

2. Органска производња воћа 
3. Контролисано пашарење 
4. Производња рибе у заштитној зони 

Резервата 

1. Земљиште се деградира услед дугих 
поплавних периода 

2. Негативни утицај примене хемијских 
средстава у заштити воћњака 

ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 

1. Економска добробит за локално 
становништво  

2. Производња са географским пореклом 
3. Развој еко-аграра у атарима окружења 

Коришћење био препарата у заштити 
биља  

4. Коришћење органски богатог муља из 
Резервата за побољшање квалитета 
околних њива (смањење салинитета) 

1. Тенденција повећања пољопривредних 
површина  

2. Неодрживо коришћење земљишта других 
корисника простора 

3. Прекомерно коришћење хемијских 
препарата  

4. Неодрживи туризам 
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Табела 3: Земљишни ресурси 

 
Табела 4:Шумски ресурси 

3. ШУМСКИ РЕСУРСИ 

СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

1. Диверзитет аутохтоних врста 
2. Основни чинилац одржавања и 

побиљшања еколошких услова подручја 
3. Обновљиви природни ресурс који 

обезбеђује 
4. разноврсне друштвене потребе 
5. Поплавне шуме ублажавају климатске 

промене 
6. Естетска функција 
7. Ветрозаштитна функција 
8. Усаглашена шумска основа са режимом 

заштите 
9. Сарадња са ЈП која газдују шумским 

ресурсима 

1. Поремећен режим влажења 
2. Угрожено станишта под утицајем 

недозвољених радњи човека (дрвокрађа, 
крчење шуме, ломљење младица...) 

3. Продор коровске, рудералне и 
адвентивне флоре 

ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 

1. Идеална вредност шумског комплекса за 
задовољавање опште корисних функција 
Резервата 

2. Станиште за угрожене врсте птица, 
нарочито орла белорепана 

3. Картирање лодручја под шумама и 
увођење мониторинга (С15) 

4. Развој туризма 
5. Научноистраживачке и образовне 

активности 
6. Еколошки кампови и радионице у 

природи 

1. Антропогени негативни утицаји 
(неконтролисана сеча и експлоатација 
дрвне масе, улаз моторним возилима ван 
стазе...) 

2. Пошумљавање алохтоним врстама 
3. Шумски засади који су често 

монокултура, подигнути на природним 
стаништима могу угрозити 
биодиверзитет 

4. Природне непогоде 
5. Пожари 
6. Недовољна свест о важности ових 

шума са становишта здраве животне 
средине 

 
 
 

3. ЗЕМЉИШНИ РЕСУРСИ 

СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

Станиште многих ендема, субендема, 
реликата биљних и животињских врста 
панонског простора Убирање лековитог 
биља 
Органска производња воћа 
Контролисано пашарење 
Производња рибе у заштитној зони 
Резервата 

Земљиште се деградира услед дугих 
поплавних периода 
Негативни утицај примене хемијских 
средстава у заштити воћњака 

ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 

Економска добробит за локално 
становништво  
Производња са географским пореклом 
Развој еко-аграра у атарима окружења 
Коришћење био препарата у заштити 
биља  
Коришћење органски богатог муља из 
Резервата за побољшање квалитета 
околних њива (смањење салинитета) 

Тенденција повећања пољопривредних 
површина  
Неодрживо коришћење земљишта других 
корисника простора 
Прекомерно коришћење хемијских 
препарата  
Неодрживи туризам 
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Табела 5: Биодиверзитет 

4. БИОДИВЕРЗИТЕТ 

СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

1. Очуване природне вредности стабилност 
мочварногекосистема 

2. Биодиверзитет флоре и фауне (500 биљних 
врста, 24 врсте риба, 240 врста птица, 50 врста 
сисара и велики број водоземаца, гмизаваца и 
исеката) Велики број строго заштићених 
ретких и угрожених врста са међународних 
листа 

3. Очувани генетски фонд аутохтоних врста 
Разноликост природних станишта 

4. Изворне лековите биљке и плодови 
трактивност пејзажа 

5. Сарадња са заводом за заштиту природе и 
др. конзерваторским институцијама 

1. Угроженост врста 
2. Фрагментација и изолација станишта 
3. Антропогени притисци на мочварни 

екосистем 
4. Трска је хаотично експлоатисана и угрожава 

станиште птица у време гнежђења 
5. Недовољно развијена еколошка свест 

ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 

1. Успостављање контроле над негативним 
тенденцијама и притисцима на мочварни 
екосистем 

2. Мудро коришћење природних ресурса за 
добробит заједнице 

3. Реализација научно истраживачких радова 
4. Образовне активности на терену 
5. Реинтродукција ретких врсти 
6. Пројектне активности 

1. Нарушена еколошка равнотежа 
2. Нестанак појединих угрожених и реликгних 

врста 
3. Трајна деградација станишта 
4. Инвазивне и алохтоне врсте 
5. Криволов и рибокрађа експлоатација трске 

без дозволе 
6. Неконтролисано сакупљање лековитог, 

хранљивог и самониклог биља 
7. Нелегално сакупљање пужева, жаба и 

пијавица 
8. Неразборити комерцијални потези 

 
Табела 6: ретке и угрожене врсте 

 
5.РЕТКЕ И УГРОЖЕНЕ ВРСТЕ 

 
СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

1. Биљне заједнице значајне за очување 
глобалног биодиверзитета(заштићене у 
Србији, Црвена листа Европе и света) 

2. Орнитофауна (од национално заштићених 
врста по степену реткости и угрожености до 
глобално угрожених врста са IUCN црвене 
листе) 

3. Ихтиофауна са статусом природних реткости и 
угрожености (према категорији IUCN 1 
Бернској конвенцији) 

4. Глобално угрожене врсте водоземаца 
(национална заштита, по IUCN категорији, 
СITES конвенцијом, Бернском конвенцијом, 
ЕU директивом) 

5. Инсекатске врсте од националног и 
међународног значаја 

6. Присуство веома ретких и угрожених врста 
(видра, дивља мачка, текуница...) 

1. Општа угроженост врста и станишта 
2. Осетљивост врста на еколошке промене у 

заштићеном подручји 
3. Хранидбена база и зимско прехрањивање 

појединих врста 
4. Недовољна свест корисника простора о 

важности очувања ових врста 
5. Криволов 
6. Узнемиравање и бука у Резервату 

ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 
1. Активна заштита и управљање угроженим 

врстама Редован мониторинг стања и 
архивирање података 

2. Учешће у међународним пројектима за 
заштиту ових врста 

3. Резултати постигнути на планираним 
активностима у очувању и повећању броја ових 
врста 

4. Атрактивност за развој еко едукативног 
туризма и радионица у природи 

5. Развој birdwatching туризма 
6. Израда брошура које ће имформисати и 

утицати на јавну свест 

1. Не препознавање природних вредности и 
нарушавање равнотеже мочварног екосистема 
Спољашњи утицаји који могу допринети 
ишчезавању ових врста 

2. Бука и загађења који потичу од домицилних 
корисника простора 

3. Развој инфраструктуре која није у складу са 
Планом управљања 

4. Неадекватна комерцијализација заштићеног 
подручја 
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7. Фото-сафари и снимање документарних 
научно популарнихфилмова 

 
Табела 7: Природна станишта 

 
6.ПРИРОДНА СТАНИШТА 

 
СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

1. Очувани комплекс мозаик барско-
мочварних, шумских, ливадских 
степских и слатинастих станишта, са 
разноврсним и богатим живим светом и 
стаништем многих ендема, субендема, 
реликата биљних и животињских 
вредности врста 

1. Деградација станишта услед измењеног 
водног режима 

2. Фрагментација и изолација природних 
станишта Деградација мочварних и 
влажних ливада због изумираљња 
традиционалних видова коришћења 
природних ресурса 

3. Угрожена станишта птица мочварица 
услед хаотичне експлоатације трске 

4. Старење аутохтоних шума 
ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 

1. Идентификација узрока деградације 
појединих станишта 

2. Научна Студија за унапређење природних 
станишта 

3. Постигнути резултати у ревитализацији 
станишта 

4. Картирање природних станишта у оквиру 
међународних пројеката 

5. Међународна сарадња на очувању 
станишта дивље фауне и флоре 

1. Све већи антропогени утицаји 
2. Промена услова станишта услед 

присуства инвазивних врста 
3. Пошумљавање алохтоним врстама и 

монокултурама 
4. Неконтролисане туристичке 

активности Нелегална експлоатација 
природних ресурса  

5. Дивље депоније 

 
Табела 8: Локална заједница 

7.ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 
СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

1. Локално становништво има свест и налази 
интерес у очувању природнихвредности 
заштићеног подручја 

2. Едукативни програми и еко радионице за 
школе околних насеља 

3. Сарадња са локалним заједницама у 
развоју усклађеног еко-етно туризма 

4. посетилаца и домицилног становништва 
5. Заштићено подручје као извор 

економске добити за локалну заједницу 
у виду запошљавања  

6. Презентација традиционалног наслеђа, 
рукотворина, заната, производа и 
културе у оквиру презентације 
заштићеног природног добра  

7. Аутентични амбијент локалних 
насељених места  

8. Сарадња са другим корисницима 
природних ресурса  

1. Недовољна информисаност локалног 
становништва Недовољна 
заинтересованост и учешће у развоју 
подручја 

2. Недостатак младих школованих људи 
који би радили пројекте за развој 
заједнице са ослонцем на бренд 
Резервата 

3. Конфликти који проистичу из личних и 
краткорочних интереса 

4. Лоша сарадња и одзив становника 
викенд насеља за заједничко решавање 
проблема (дивља депонија, загађење 
вода..) 

ПРИЛИКЕ/Могућности/Opportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 
1. Органска производња са заштићеним 

географским пореклом 
2. Израда сувенира са аутентичним 

мотивима подручја 
3. Еко и едукативни туризам 
4. Презентација традиције и 

мултикултуралног наслеђа ових простора 
5. Препознатљивост етно села 

1. Неодрживо коришћење природних 
ресурса 

2. Прекомерни развој лољопривреде 
3. Експанзија туризма 
4. Модернизација села и губитак 

аутентичних амбијенталних вредности 
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3.УГРОЖАВАЈУЋЕ АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСИ 
 

 

3.1.Основни фактори за развој живог света 
 
Водни режим и квалитет воде 
 

Дужи низ година један од значајнијих угрожавајућих фактора на подручју Резервата био је 
неодговарајући водни режим и оптерећеност воде продуктима распадања водених организама. 
Неодгаварајући квалитет воде са великом количином растворених органских материја и муља, као 
последица дотока воде из језера рибњака „Ечка", само делимично је саниран је постављањем механичког 
пречишћача пре испуштања рибњачке воде у Резерват, 2009. године.  

Водни режим Резервата условљен је највећим делом водним режимом који одређује ВПД „Средњи 
Банат”, а мањим делом путем атмосферских талога и подземних вода. Вода се из рибњака празнила само 
једном у току године (крај септембра-октобар) приликом излова рибе. У овом периоду је потребно да се 
води рачуна о правовременом контролисању промене нивоа воде и корекције истог управљањем на устави 
„Царска бара". 

Тренутни нарушени водни режим у Резервату представља значајан проблем подручја и већ годинама 
уназад иницира сталну потребу примене активне мере заштите ради обезбеђивања стабилности екосистема 
јер успорен водоток убрзава процесе замуљивања и еутрофизација, не правовремено колебање водостаја 
директно утиче на мрест и бројност риба а самим тим и на цео хранидбени ланац у Резервату. 

Управљање (отварање-затварање) уставама је у надлежности ЈВП „Воде Војводине"- ВПД „Средњи 
Банат", Зрењанин, чији је задатак спровођење Уредбе о прописаном нивоу воде односно омогући 
оптимални водни режим који обезбеђује очување станишта. 
 Колебања водостаја - у границама СРП „Царска бара" присутни су бројни утицаји који доводе до 
промене физичко-хемијског квалитета воде, седимента, морфологије терена, структуре акватичних 
заједница, а самим тим и састава ихтиофауне. Свако колебање водостаја, посебно у пролећном периоду, 
утиче на успешност мреста, раст млађи и уопште опстанак риба. Успостављен проток до плавне зоне и везе 
са коритом реке, директно утиче на одрживост природних плодишта и продукције рибљег фонда. Редовно 
праћење водостаја је неопходно јер би свако органско оптерећење водених површина довело до 
недовољног прилива свеже воде, слабљења протока и процеса еутрофикације који би погоршали животне 
услове водених организама. 
 
3.2.Загађивачи 

 
3.2.1 Делатности 
 
Индустрија 
 

На реци Бегеј поред саме границе Резервата налази се бродоградилиште „ВОМЕХ 4М" и некада је 
представљало значајан фактор угрожавања станишта, пре свега птица, кроз узнемиравање услед буке, 
повећања притиска на водоток и присуства и кретања људи и машина. 

Посебну опасност за очување биодиверзитета наводи се бука у току рада бродоградилишта, која се 
шири и у Резерват и омета редовне животне циклусе. На тај начин нарушава се мир на простору 
намењеном заштити природе, који представља једно од најзначајнијих станишта за птице у Србији. 

Такође, због погоршања квалитета воде у Бегеју, путем подземних вода утиче се на квалитет воде у 
Резервату чиме се директно утиче на виталне елементе екосистема. 

Студија процене утицаја бродоградилишта ВОМЕХ 4М на животну средину, није у потпуности 
одговорила на проблеме заштите природног добра. Пре свега, Студијом није израђена анализа утицаја 
бродоградилишта на Резерват, већ је само дата анализа постојећег стања. 

Мере за заштиту Резервата и животне средине дате у Студији као што су озелењавање 
бродоградилишта, заштите од буке, обезбеђења функционалности еколошког коридора и очување 
биодиверзитета, нису спроведене у пракси. 
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Пољопривреда 
 

Гајење пољопривредних производа на подручју обе просторне целине: Мужљански рит и Царска бара, 
уз интензивну употребу агрохемијских мера заштите биља, као и примену минералних ђубрива за 
повећање приноса представља перманентну претњу заштићеном подручју. Потенцијални ефекти 
пестицида и минералног ђубрива на екосистем Резервата јављају се у облику загађења воде и земљишта, 
нарочито се нестучном и неадекватном употребом предозирањем хемикалија, фитосанитарних 
производа, ђубрива и сл„ доводи до загађења земљишта, подземних и површинских вода, а преко ланаца 
исхране загађивачи поново враћају у екосистем. Такође се употребом веће количине ђубрива могу се 
јавити и тешки метали у земљишту и води. (Попа, 2004). 

Услед издуженог и неправилног облика Резервата на просторној целини Царске баре - на ливадама је 
значајан тзв. маргинални утицај аграрне површине и насеља представљају изворе дифузног загађења. 
Поред појаве опасних материја присутан је и сталан прилив азота и фосфора чиме се појачава процес 
еутрофизације вода у Резервату и бујање коровске, рудералне и адвентивне флоре. Трска успешно 
користи вишак хранљивих материја и у стању је да заузима станишта, на којима се не јавља у природним 
условима. 

Јабучњак 
 

У режиму заштите III степена у Ботошком риту, налази се јабучњак (на оцц, 20ха), а воћке се третирају 
еколошким препаратима, међутим, изградњом дренажних канала око јабучњака директно утиче на водни 
режим овог подручја, односно мења природни хидролошки циклус. Услед тога долази те до измењеног 
влажног карактера станишта и у великој мери деградације заједнице Аgrostio-Caricetum distantis iy sveya 
Juncion gerardi. 

Подизањем јабучњака на највишем делу Ботошког рита и преоравањем степе значајно се утицало и 
на животињски свет јер је нестала популација текуница. Текуница се налази на попису Црвене листе света, 
као глобално угрожена врста, а у Србији је заштићена као строго заштићена дивља врста. 
 
Насеља и Викенд зона 
 

Притисак насеља и ширење викенд зоне у непосредној близини Резервата представљају посебан 
проблем за очување природних вредности. Снабдевање водом свих наведених објеката врши се путем 
бушених бунара, а одвођење отпадних вода решава се помоћу водопропусних селтичких јама, што има 
директан негативан утицај на квалитет вода самим тим и на заштићен простор. 
 

3.2.2 Активности 
 

Трска је у значајној мери експлоатисана од стране локалне заједнице јер представља сировинску базу 
за све привредне субјекте које се баве израдом производа од трске. И поред економског значаја и активне 
експлоатације трске, у непосредној близини Резервата, плански пале ове биљке и то веома касно у пролеће 
чиме се ремети и угрожава репродукција најређих и највреднијих птица мочварица, као што су дивља гуска 
и велика бела чапља. 

Испаша стоке без одређеног надзора и распореда по времену и простору, такође угрожава мир у 
Резервату и деградира поједине делове Резервата. 

Уништавање и неконтролисано сакупљање самониклих биљака - Природни развој флоре и 
вегетације омогућен је пре свега забраном сваког уништавања заштићених биљних врста, као и 
неконтролисаног сакупљања лековитих, хранљивих и украсних самониклих биљака, али постоје случајеви 
илегалног сакупљања комерцијалних врста лековитог биља наведених као заштићене (пр. бели слез на 
Паленитој греди), које Управљач мора спречити. 

3.2.3 Процеси 
 

Главну предеону одлику Резервата формира количина као и режим воде. Било које дуготрајно 
одступање доводи до угрожености те до измене станишта. 
Фрагментација и изолација природних станишта - Култивацијом и стављањем земљишта под културу, 
угрожено станиште текунице и многих врста птица. 
Деградација станишта услед измењеног водног режима. Укидањем природних осцилација воде на 
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плавном подручју деградоване су састојине врба на раније плављеним теренима. Поремећени водни режим 
убрзава ширење инвазивних биљних и животињских врста. Убрзана је еутрофизација мочварних и водених 
станишта. 
Деградација мочарвних и влажних ливада због укидања традиционалних видова коришћења природних 
ресурса (коришћење пашњака, кошаница и тршћака). 
Стање влажних ливада -. површина влажних ливада се континуирано смањује услед инвазије трске и 
ширењем инвазивних дрвенастих врста. 
Ширење инвазивних врста унутар Резервата - највише су угрожене поплавне шуме и влажне ливаде, чија 
површина се континуирано смањује због агресивног ширења алохтоних биљака. Прети нестанак ових 
типова станишта и природних реткости везаних за њих. 
Градације дудовца - с обзиром на искуство из 2004. године када је процес градације дудовца (Hyphantria 
cunea Drury) могао довести до озбиљне деградације шумских екосистема Резервата, мониторинг на појаву 
дудовца и губара (Lymantria dispar L.) на заштићеном подручју планира се као редовна активност. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Слика 5: Колонија гуски               Слика 6: Беле чапље 
 

 
  Слика 7: Стари Бегеј 
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4.ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И 
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 

На основу визије, као и проценом биолошких, геоморфолошких, социо-економских, културних и 
туристичких вредности Специјалног резервата природе "Царска бара", разрађени су циљеви и мере 
заштите, очувања и развоја који представљају основу садражаја Плана управљања. План управљања се 
доноси за период од десет година, уз ревизију након пет година. Детаљи планираних активности у 
различитим зонама ће се описати у појединим акционим плановима, и пројектима, који подлежу редовној 
ревизији током њиховог спровођења, као и годишњим програмом управљања. 

Спровођење Плана управљања заснован је на транспарентности и отворености, суделовању јавности, 
едукацији и интерпретацији, партнерству, међународној сарадњи, акционим плановима и пројектима, 
праћењу стања (мониторингу) и резултатима научних истраживања. 

Приликом израде Плана управљања спровела су се интензивна саветовања са релевантним стручним 
институцијама, владиним и невладиним сектором, локалном управом Града и околних насеља, локалним 
становништвом, корисницима подручја и другим заинтересованим странама. Сва препозната и важећа 
питања узета су у обзир приликом утврђивања циљева, мера и активности наведених у наставку, 
 
Сврха дугорочног планирања 
 

 Санација и ревитализација СРП „Царска бара" - успостављање стабилног екосистема; 
 Јачање ефикасности заштите и одрживог развоја, уз учешће свих корисника простора и 

релевантних владиних и невладиних организација; 
 валоризација природних и културно-историјских вредности заштићеног подручја; 
 дугорочно управљање за добробит будућих генерација. 

 
Визија Управљача 
 

Специјални резерват природе "Царска бара" ће представљати ризницу генетског, екосистемског и 
биолошког диверзитета, са одрживим бројем популација биљног и животињског света и сачуваним 
изворним пејзажним лепотама. 

Резерват ће бити отворен за сарадњу са свим власницима/корисницима простора, локалним 
становништвом и другим заинтересованим странама у заштити, очувању и ревитализацији угрожених 
локалитета - за планирање заједничких активности у циљу одрживог коришћења природних ресурса 
мочварног екосистема. 

Природна, културно-историјска и духовна аутентичност овог подручја представљаће основ за 
реализацију екотуристичких, образовних, научно-истраживачких и пројектних активности. 

Имплементација етно-стила околних насеља у еколошку причу „Царске баре" претвориће овај 
локалитет за неозаобилазну дестинацију свих љубитеља природе. 
 
Дугорочни циљеви 
 

Управљач планира перманентно унапређивање чуварске службе заштићеног подручја, као предуслов 
за успешно и благовремено остваривање зацртаних дугорочних циљева, односно: 
 
1) Управљање активном заштитом и ревитализација подручја 

 Трајно успостављање система активног управљања врстама и природним стаништем 
 сачувати аутохтоне целине и спонтане природне процесе; 
 Одржавање оптималних хидролошких услова и квалитет воде Бегеја и Старог Бегеја - за 

дугорочну еколошку одрживост и вишенаменско коришћење; 
 Спровођење Директиве о стаништима (EMERALD мрежа) и директиве о птицама, у оквиру 

пројекта ,Natura 2000” (ЕU, 2000); 
 Успостављање система мониторинга на активности, процесе и утицаје; 
 Откуп земљишта и ревитализација 

2) Управљање развојним активностима 
 Континуирана подршка научно-истраживачким активностима са циљаним приоритетима и базом 

података; 
 Установљавање применљивог модела еколошких образовних програма, радионица и еколошких 

кампова; 
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3) Управљање посетиоцима и интерпретација подручја 
 Унапређивање стручности, оперативности и флексибилности службе за управљање посетиоцима 

и презентацију подручја; 
 Спровођење атрактивних програма промовисања природних, културно-историјских и духовних 

одлика овог краја, који ће привући домаће и стране туристе; 
 Развој специјалних програма лова и риболова. 

4) Сарадња и интеграција активности 
 Спровођење управљања по принципу интегралности- укључивање локалног становништва у 

традиционалне видове коришћења простора и природних ресурса; 
 Национални и међународни ниво сарадње на пројектима 

5) Развој информационог система и односа са јавношћу 
 Развој информационог система Резервата  
 Транспарентна комуникацију са јавношћу на свим нивоима; 
 Јачање еколошке свести јавности кроз различите моделе информисаности. 

6) Одрживо финансирање 
 Изналажење модела одрживог финансирања. 

 

Хијерархија остваривања циљева одређује се на основу селекције по фактору угрожавања и 
објективних могућности њихове реализације. Наведени основни циљеви по свом карактеру нису 
ограничени у времену, они имају карактер глобалног опредељења тј. дугорочни карактер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8: ноћни оптички уређај за потребе чуварске службе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика  9: Теренско возило Ford Ranger
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА 
 

План управљања Специјалним резерватом природе "Царска бара" за период од 2022-2031. године, 
конципиран је и програмски разрађен тако да садржи све елементе на које упућује Уредба Владе 
Републике Србије о проглашењу заштићеног подручја, као и неопходне мере које ће се предузети на 
основу мониторинга стања заштићеног подручја и постављених циљева за функционално 
оспособљавање, заштиту, развој и одрживо коришћење. 

Садржај и обим планираних активности је такав да се у средњорочном периоду обезбеди спровођење 
прописаних мера заштите, развој научно-истраживачких, културних, васпитно- образовних, 
информативно-пропагандних и других функција, као и развој одрживог туризма, установљење развојних 
делатности, уређивање и изградња подручја, са укључивањем локалног становништва, власника/ 
корисника простора, НВО и других заинтересованих страна у њиховој реализацији. 
 
Услови за реализацију Плана су: 

> Финансијска подлога и подршка разрађена према субјектима који су у обавези да учествују у 
реализацији Програма: 

- Министарство животне средине,  
- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 
- Локална самоуправа - Град Зрењанин 
- накнаде за коришћење ресурса од стране власника/ корисника подручја и других 

заинтересованих - кроз пројекте и донације. 
> Дефинисање годишњих програма, урађених на основу Плана, са садржајем конкретних 

задатака и активности предвиђених за реализацију у текућој години, динамиком реализације, као 
и висином и начином обезбеђења потребних средстава. 

Претпоставке за остваривање планских задатака и мера у предвиђеном периоду су: 
 

5.1.Организовање, опремање и кадровско оспособљавање 
 
Темељна предпоставка за реализацију Плана управљања Специјалним резерватом природе "Царска 

бара” за период 2022-2031 године је, пре свега стручно организовани, адекватно опремљени и кадровско 
оспособљени запослени у структури Управљача. У планском периоду се континуирано обезбеђује 
функционално организовање и унапређивање стручне службе Резервата, као и других служби у оквиру 
Акционарског друштва, а које имају непосредан утицај у спровођењу заштите, или остапим 
активностима усмереним на развоју услуга и функција Резервата. 

Служба Резервата је функционално повезана, информативно-технички и кадровски - тимски 
екипирана, са осталим службама и стручним лицима, за извршавање послова. 
 

5.2.Заједнички рад и сарадња надлежних и заинтересованих страна, приступ информацијама и 

учешће јавности у одлучивању 

 

Успешно остваривање Плана управља захтева усаглашен, заједнички рад и сарадњу свих 
релевантних субјеката надлежних и/или заинтересованих страна за заштиту, коришћење и развој 
подручја, односно спровођења појединих обавеза, прописа, доношења планова, основа, пројеката, као и 
за улагања у релевантне пројекте. У том смислу Управљач ће се ангажовати на њиховом организовању и 
координирању. 

Транспарентност рада и приступ информацијама о актуелностима и активностима у Резервату, основ 
су за квалитетну реализацију великог броја планираних пројеката, учешће јавности у одлучивању у току 
доношења Плана, као и у току релизације појединих његових делова, оствариваће се кроз јавни увид, 
оглашавање и непосредним дијалогом у оквиру Савета. 
 
 

5.3.Доношење урбанистичке и друге документације 
 
 Добру предпоставку за остваривање планских мера ће представљати нови Просторни план подручја 
лосебне намене Специјалног резервата природе "Царска бара", који је у процедури, јер ће његово усвајање 
створити реалне услове за реализацију националних интереса у области заштите природе, као и 
међународних пројеката које имплементира Република Србија, а у које је укључен СРП „Царска бара" 
(NATURA 2000). 
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Осим овог документа, постојеће и израда нових шумских, ловних и других основа и аката мора бити 
усаглашена са основним управљачким актом, односно режимима заштите. Управљач ће се ангажовати на 
иницирању њихове израде и учествовати у изради истих. 
 

5.4. Координирано и циљно организовање научног истраживања и праћења стања 
 
По свом карактеру, вредностима и степену угрожености Специјални резерват природе „Царска бара" 

захтева организовање комплексних научних истраживања, праћење стања, прикупљање и обраду података, 
пре свега увођењем и коришћењем географско информативног система (GIS). За остваривање ових захтева 
неопходно је активно учествовање и подршка надлежних институција, научних и стручних организација, 
као и обезбеђивање финансијских средстава. 
 

5.5. Обезбеђивање финансијских средстава из планираних извора 

За остваривање планских задатака неопходно је обезбедити финансијска средства из свих Законом 
предвиђених извора - у потребним годишњим износима, према планираној структури и на основу 
пројектних активности. 

Табела 9: Одрживо управљање 
SWOT анализа 

примењена на проблематику одрживог управљања и функционисање СРП "Царска бара" 
СНАГЕ/Предности/Strengths (S) СЛАБОСТИ/Недостаци/Weaknesses (W) 

1. Обједињене у заштити 2 просторно 
одвојене целине (Мужљански рит и 
Царска бара) повећана површина 
Резервата Уредбом/2011 ,г.  

2. Дуготрајан статус заштићеног подручја 
(1955,1986) - очувано „срце” резервата 
(Царска бара) и станишта Близина 
рибњака 

3. Сарадња са локалним становништвом 
Вишегодишње искуство у управљању  

4. Добра сарадња са владиним и 
невладиним сектором, као и привредним 
субјектима Успешно реализовани 
пројекти 

5. Постојање инфраструктуре 

1. Хидролошки режим вода - 
еутрофикација Диригован режим вода - 
управља ЈВП „Воде Војводин" 

2. Близина викенд насеља, нарочито 
Бегеју Бродоградилиште на обали 
Бегеја 

3. Различити облици својине земљишта у 
заштићеном простору (државна, 
приватна, др.облици својине) 
Недовољан број чувара у чуварској 
служби Недовољна опремљеност 
чуварске службе Релативно велика 
површина Резервата уприватном 
власништву (36%) 

4. Нерешено питање откупа парцела 
ПРИЛИКЕ/Могућности/Оpportunities (O) ПРЕТЊЕ/Ризици/Threats (Т) 

1. Развој екотуризма - валоризација 
природних и ултурно историјских 
вредности 

2. Уређење вода -према Студији 
хидролошких услова/усаглашено, 
одрживо коришћење вода.  

3. Унапређење односа са локалним 
тановништвом кроз моделе одрживих 
традиционалних видова коришћења 
Унапређење едукативних програма и 
промовисања заштићеног лодручја  

4. Развојни еколошки програми и 
презентације у Природњачкој кући 
Царске баре  

5. Програми активних мера заштите на 
основу директиве о стаништима у оквиру 
NATURA 2000 (кампови, акције 
локалног становништва и управљача) 

6. Birdwatching програми Wildlife watching 
програми 

 

1. Неадекватно слровођење Закона 
2. Недостатак финансијских средстава 
3. Загађивање вода 
4. Урбанизовање површина 
5. Фрагментирање и изоловање станишта 

водопривредни режим, инвазивне врсте, 
ултивисање земљишта, недостатак 
еколошких коридора) 

6. Деградација станишта услед измењеног 
водног режима 

7. Ширење инвазивних врста унутар 
Резервата  

8. Деградација мочарвних и влажних 
ливада због укидања традиционалних 
видова коришћења природних ресурса 

9. Недовољна међусобна сарадња 
надлежних органа и институција, као ни 
са Управљачем  

10. Недовољна сарадња са другим 
службама оје обављају активности на 
заштићеном подручју (лово-, 
пољочуварска служба, водопривреда, 
полиција) 

11. Не постојање фонда или других извора 
финансирања за откуп земљишта на 
заштићеним подручјима 
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6.ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ, 
ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ 
ВРЕДНОСТИ 
 
 
6.1. Опште приоритетне мере 
 

Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе "Царска бара" утврђене су темељне 
смернице за опредељивање циљева заштите, коришћења и развоја заштићеног подручја. 
Нарочито је важно да Управљач: 

1. обезбеди спровођење режима заштите и очувања заштићеног подручја; 
2. усклађује коришћење ресурса и развојне активности са циљевима очувања и унапређења 

природних вредности; 
3. развија однос са јавношћу, организује презентације, едукације, еколошке кампове и 

радионице, као и да подржи сваки научно-истраживачки рад на подручју Резервата. 
Такође, на основу поверених послова и утврђених обавеза из Уредбе и Закона о заштити 

природе, Управљач је овлашћен и дужан нарочито да: 
> организује чуварску службу, чува, одржава и обележава заштићено подручје 
> доноси план управљања, годишњи програм управљања и правилник о унутрашњем реду 

и чуварској служби 
> обавештава кориснике заштићеног подручја о могућностима за обављање радова и 

активности 
> учествује у поступку утврђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање права 

коришћења 
> издаје сагласности и одобрења 
> води евиденције о природним вредностима, непокретностима и људским активностима 
> утврђује и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја 
> проглашава и користи рибарско подручје на риболовној води заштићеног подручја и 
> доноси програме управљања рибарским подручјем. 
У складу са наведеним обавезама, зацртаним дугорочним циљевима управљања Специјалним 

резерватом природе „Царска бара" и решењем Министарства заштите животне средине о 
условима заштите природе за израду Плана управљања СРП „Царска бара“ за период 2022-2031 
година број 353-02-00321/2022-04 од 29.03.2022 године , опредељују се следећи приоритети: 

1) Унапређење организације управљања и спровођења надзора у Резервату - унапређење 
чуварске службе; 

2) Усклађивање постојеће планске документације и документације у изради, са 
прописаним режимима заштите природе за ово подручје, израда адекватног годишњег 
програма, приоритетних пројеката и разрада акционих планова; 

3) Формирање базе података о постојећем стању екосистема Резервата и постојећим 
видовима коришћења - мониторинга заштићеног природног добра  

4) Активности на успостављању функционалног режима и квалитета вода у Резервату: 
5) Предузимање мера и активности на санацији, ревитализацији и заштити деградираних 

екосистема; 
6) Унапређивање станиште риба и рибљег фонда; 
7) Унапређивање станишта птица мочварица и орнитофауне; 
8) Картирање и санација дрвенастих инвазивних врста у Резервату; 
9) Усаглашавање са мрежом еколошких коридора и пројектом „НАТУРА 2000”; 
10) Подршка и подстицање научно истраживачких пројеката на подручју Резервата; 
11) Развијање функција подручја и управљање подручјем уз сарадњу са локалним 

заједницама- спровођење едукативних и промотивних програма на подизању опште 
еколошке свести локалног становништва и шире јавности, унапређење екотуристичких 
програма у складу са капацитетом простора за посетиоце и укључивање волонтера у 
реализацији појединих планских акција и активности у Резервату; 

12) Унапређење туристичке инфраструктуре 
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13) Сарадња и развој партнерста у управљању, на националном и међународном нивоу; 
14) Перманентно информисање јавности о делатностима на заштићеном подручју; 
15) Мониторинг спољашњих антропогених утицаја на заштићено подручје; 
16) Мониторинг спровођења Плана управљања и динамике реализације појединих 

пројеката. 

Наведени плански задаци и активности имају дугорочан карактер и одражавају глобално 
опредељење Управљача. 

7.ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
7.1.Научно-истраживачки рад 
 
У циљу спровођења заштите и развоја према смерницама дугорочног планирања и 

успостављања савременог система управљања и стварања научно-стручне, информационо- 
документационе основе о стању и вредностима Специјалног резервата природе, планира се 
реализација великог броја научно-истраживачких пројеката. 

У основи свих захтева за научно истраживачким радом на подручју Резервата, свакако је 
праћење стања свих природних вредности у циљу адекватног спровођења прописаних мера 
заштите, очувања и унапређења. 

Природне вредности заштићеног подручја, пре свега биодиверзитет и велики генетски фонд, 
одређују основне смернице за реализацију научно истраживачких активности. 

С обзиром да је одрживост мочварног екосистема Резервата условљена, пре свега 
функционалним хидролошким режимом, иницираће се одређени број истраживачких радова на 
терену по свим питањима хидролошког мониторинга и студија. 

Други пројекти усмерени су на истраживање свих аспеката биолошке равнотеже и очувања 
станишта и врста на подручју. 
 

Планом се предвиђају следеће научно-истраживачке и стручне активности: 
 Пројекти санације и ревитализације основних хидролошких функција СРП "Царска бара” 

и других; 
 Ревитализација природних станишта Тигањице, Перлеске и Царске баре; 
 Хидролошки мониторинг (квалитет вода, проточност водених путева, канала и каналчића 

који повезују водене екосистеме); 
 Картирања станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста; 
 Картирање природних реткости (уз 6Р8); 
 Праћење стања популација најугроженијих заштићених биљних и животињских врста и 

врста (на основу Црвене књиге флоре и Црвене листе фауне Србије); 
 Праћење динамике популација природних реткости фауне и врста са Црвене листе фауне 

Србије; 
 Успостављање оптималног режима вода у заштићеном подучју, на основу студије 

хидролошког стања; 
 Установљавање биомониторинга преко индикаторских врста, биодиверзитета, водног 

режима, антропогених утицаја и могућности санације и ревитализације; 
 Инвертаризација, картирање и сузбијање инвазивних дрвенастих врста шумске 

вегетације у Резервату; 
 Ревитализација водоплавних шума и реинтродукција популације храста лужњака; 
 Ревитализација и одржавање влажних ливада; 
 Истраживања и формирање базе података рибљег фонда у каналу воденим екосистемима 

подручја; 
 Мониторинг стања орнитофауне и евидентирање промена бројности и врста; 
 Мониторинг и прехрањивање птица грабљивица и ловне дивљачи; 
 Мониторинг на појаву штеточина (губар, дудовац), или болести у шумској вегетацији, а 

нарочито праћење здравственог стања аутохтоних шума врба и топола; 
 Праћење природних процеса и динамику промена стања екосистема у Ботошком риту; 
 Ревитализација станишта погодних за реинтродукцију текуница; 
 Заштита и унапређење бројности барске корњаче и европске видре  
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 Праћење природних процеса и динамику промена стања екосистема у Ботошком риту; 
 Истраживање бројности пијавица  на подручју Сарачице; 

 

Као и израда пратеће документације и други научни радови и пројекти: 
 Израда стратешке процене утицаја појединих делатности и радњи у Резервату; 
 Дипломски, магистарски и други стручни радови са овог терена; 
 Пројектна сарадња са Локалном самоуправом, локалним заједницама, НВО итд; 

Истраживања ће спроводити заинтересовани стручњаци и институције на основу Решења о 
условима заштите природе које издаје Министарство заштите животне средине  а Управљач и 
власници/корисници подручја ће обезбеђивати потребну логистичку подршку. 

Предложени пројекти и истраживања се могу допунити у складу са Планом управљања 
и/или акутним проблемима заштите који се могу појавити. 

Садржај и динамика одређиваће се годишњим програмима, а реализација ће зависити од 
финансијских средстава. 

 
7.2. Образовни рад  
 
Основни садржај ових активности заснива се на представљању природне и културно- 

историјске баштине подручја. Реализује се у сарадњи са заинтересованим субјектима путем 
акција, манифестација, кампова и курсева. Богатство фауна птица, рибљи фонд и хортикултурне 
вредности пружају могућност за стручно образовање студената, средњошколаца и деце нижег 
узраста. СРП „Царска бара“ пружа низ могућности за летње вежбе студената природних и 
техничких наука.  

У циљу развијања образовних садржаја заштићеног подручја , планом се планирају следеће 
средњерочне и краткорочне активности: 

 израда/формирање едукативних/екотуристичких сараджаја (стазе, осматрачнице и сл.) 
 израда едукативних материјала (брошуре, екотуристичке карте) 
 обука (волонтера) водича за вођење групе на едукативним стазама 
 обележавање стабала аутохтоних, ретких и интересантних врста у туристичком делу 

заштићеног подручја 
 сарадња са образовним институцијама и другим организацијама (школе, удружења 

грађана, туристичке агенције), које се баве едукацијом на тему заштите природе и 
животне средине 

 усклађивање образовних програма Управљача са програмима основних школа, средњих 
школа и високообразовних установа, са циљем извођења практичне и теренске наставе у 
заштићеном подручју 

 организовање кампова  и еколошких школа 
Предложене теме и активности се могу допуњавати у складу са циљевима заштите 

подручја  и програмским задацима овог документа а реализоваће се у складу са могућностима 
и исказаним инересима стручњака и институција. Управљач и корисници ће обезбеђивати 
потребну логистичку подршку а истраживања  и образовни рад треба да спроведу  
заинтерсовани експерти и институције у сарадњи са стручном службом Управљача. 

Садржаји и динамика одређиваће се годишњим плановима.  
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8.ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ 
ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА 
 

8.1 Одрживо коришћење природних вредности 
 

Планирање управљања, односно контрола коришћења и заштита природних ресурса, обезбеђује се у 
оквиру Националне стратегије, покрајинских и локалних планова и програма, применом Закона и других 
прописа. Природни ресурси штите се спровођењем мера заштите њихових квалитета, количина и резерви, 
као и природних процеса, њихове међузависности и природне равнотеже у целини, а обухватају заштиту: 
шума, флоре, ловне и риболовне фауне, орнитофауне, пољопривредног земљишта, водних ресурса 
подручја. 

На заштићеном подручју није дозвољено обављати радове и активности које могу угрозити 
популације, заједнице и станишта, нарушити природне процесе и еколошку целовитост подручја и/или 
неповољно утицати на естетска обележја предела и животну средину. 

На основу тога, концепт заштите и развоја треба да обезбеђује: 
> очување постојеће изворне природне особености; 
> реинтеграцију нарушених изворних природних вредности; 
> унапређење постојећих и реинтегрисаних изворних природних вредности. 

 
Заштита природних вредности подразумева спровођење мера активне заштите које укључују 

мониторинг и трајно очување популација строго заштићених и заштићених врста и ревитализацију и 
реконструкцију њихових станишта. Због тога концепт заштите приоритетно одређује: 

> регулацију водног режима и протока воде у Старом Бегеју и каналској мрежи на подручју 
природног добра; 

> формирање заштитних појасева око водених окана; 
> уређење водног режима у циљу очувања угрожених ливадских заједница; 
> ревитализација степских фрагмената, влажних ливада, пашњака и трстика; 
> ограничено и контролисано пашарење; 
> уклањање и спречавање ширења инвазивних врста; 
> постепена замена алохтоних култура са аутохтоним врстама. 

 

Пољопривредне активности у границама заштиђеног подручја, треба спроводити у оквиру одрживог 
сточарства и екстезивних облика коришћења земљишта (испаша, традиционално сточарство, кошење). 
У режиму заштите III степена, дозвољено је обављање сточарства, ратарства, воћарства, виноградарства - 
на постојећим површинама без повећања капацитета, пчеларства, развој органске пољопривреде и 
унапређивање аутохтоних биљних сорти и раса домаћих животиња. 

Концептом заштите и развоја се такође предвиђа спровођење контроле загађења, развој рибарства, 
туризма, рекреације, научно-истраживачког рада и образовних програма, у складу са Законом. Подручје 
Резервата око Старог Бегеја и Царске баре треба пре свега да буде у функцији резервата за проређену 
барску племениту дивљач. 

Управљач ће такође, развијати екотуризам са логичним повезивањем домицилног становништва у 
процесе презентације потенцијала ширег локалитета: природних вредности и понуде традиционалних 
услуга и производа. Имплементација туристичке понуде у колерацији са локалним заједницама 
омогућаваће њихово запошљавање, економску добит, као и нова искуства везана за природне ресурсе. 
 
Водни ресурс 
 

На основу Уредбе о проглашењу заштићеног подручја, на каналу Бегеј, у режиму заштите III степена, 
дозвољено је обављање рекреативног и спортског риболова док је коришћење Старог Бегеја ограничено, с 
обзиром да се већим делом налази у II степену заштите. Ограничење се не односи на радове за унапређење 
хидролошких услова и одржавање оптималног режима вода на основу Услова Министарства за заштиту 
животне средине 
Стари Бегеј ће се валоризовати по начелу одрживог коришћења, кроз следеће форме: 

 туристичка валоризација (пловидба бродом или чамцем); 
 рекреативне активности (чамац на весла, кану); 
 научно-истраживачка активности; 
 снимање и фотографисање; 

Тигањица, Перлеска и Царска бара ће се користити искључиво у научно-истраживачке сврхе, а Царска бара 
ће се као «царска» оаза птица, валоризовати кроз организоване фото-сафари и едукативне програме. 
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Циљ Управљача је одрживо коришћења водног ресурса, те у наредном периоду планира: 
> Израда научне студије и Пројекта ревитализације за унапређење водног режима, у оквиру којих ће 

се извршити лимногеолошка истраживања и биолошко, физичко-хемијско испитивање квалитета 
воде; 

> Успостављање оптималног режима вода у комплексу Царска бара, уз потребне пројекте и извођење 
хидротехничких радова; 

> Побољшање квалитета воде која улази у Стари Бегеј изградњом уређаја за кондиционирање 
(пречишћавање) воде пре упуштања у Стари Бегеј; 

> Ревитализација Старог Бегеја у целој његовој дужини; 
> Ревизија и реконструкција хидротехничких објеката; 
> Ревитализација Турског Бегеја; 
> Чишћење канала који повезују Царску бару, Перлеску бару и Тигањицу са Старим Бегејом; 
> Управљање водним режимом- установљење модела мониторинга вода; 
> Ревитализација обала Старог Бегеја санирањем инвазивних врста; 
> Заштита и очување рибљих плодишта и плавних површина на рибарском подручју „Мали Бегеј" и 

простору Старог Бегеја и околних бара; 
> Ревитализација влажних ливада успостављањем хидролошких веза; 
> Валоризација водних ресурса у оквирима режима заштите (рекреативно-спортски риболов, 

плoвидба, рекреација); 
 
Шумски ресурси 
 

Законским одредбама у домену заштите животне средине, регулисана су питања: 
• Заштитне шуме, као шуме са приоритетном функцијом заштите и 
• Шуме са посебном наменом, између осталог, које су погодне за научна истраживања, 

наставу или гајење дивљачи. 
Шумске састојине и културе у границама Резервата улазе представљају основни елемент одржавања 

и побољшавања еколошких услова подручја, као и обновљиви природни ресурс који обезбеђује 
задовољење разноврсних друштвених потреба. 
 
Управљања шумама и шумским културама 
 

Уставом Републике Србије све шуме се третирају, без обзира на облик својине, као добро од општег 
интереса и у складу са тим, Управљач ће: 

- обезбедити спровођење тростепеног режима заштите, нарочито када је у питању трајно усклађено 
коришћење и обнова шума; 

- годишњим програмима планирати реалне обиме управљања и коришћења шумског ресурса, као и 
реализацију пројеката санације и ревитализације шумских састојина са утврђеним локалитетима и 
површинама; 

- предузимати мере за сузбијање инвазивних врста дрвећа, нарочито америчког јасена и др. које 
ширењем потискују аутохтону шумску вегетацију; 

- задржати изворни однос површина под шумом, чистинама, барама, пашњацима и ливадама; 
- сачувати најстарија стабла са дупљама, приликом извођења сече, како би се сачувала станишта 

птица; 
- друге усклађене активности. 
Пројекти и активности на терену вршиће се на основу стања шумских састојина и обавеза из Уредбе, 

у сарадњи са корисником шума и Покрајинским Заводом за заштиту природе. 
 
Трска 
 

Све површине под трском у режиму заштите II и III степена могу се користити за сечу према 
годишњим програмима Управљача. Сеча трске је корисна мера заштите јер се тиме смањује органско 
оптерећење у води. 

Сечу трске ће вршити локална заједница из Белог Блата, у зимском периоду, ручно или самоходним 
косачицама и уредно везати у снопове и изнети из Резервата после сече. Трскари сваке године потписују 
Уговор са Управљачем према условима Покрајинског завода за заштиту природе. 

Обим сече у воденим екосистемима зависи од дужине трајања леда, није сваке године уједначан, те 
квалитет трске такође није исти сваке године. 

Да би се ова активност уредила и била квалитетнија потребно је развити активност сечења трске са 
воде и израдити план коришћења ресурса трске у сарадњи са трскарима из Белог Блата. 
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Ловни ресурс 
 

На основу Рамсарске Конвенције о воденим стаништима од међународног значаја за водену пернату 
дивљач, ловна, а и друге заштићене и незаштићене врсте дивљачи које се срећу на просторима Резервата, 
чине саставни и нераздвојиви део ових простора и имају велику улогу и значај у одржавању биолошке 
равнотеже. 

У Специјалном резервату природе "Царска бара" гајење, заштита и лов дивљачи дозвољени су 
искључиво у режиму заштите III степена, и режиму заштите II степенау просторној целини „Мужљански 
рит” на установљеним ловиштима. 
Са три проглашена ловишта на заштићеном подручју газдују ЛД „Јелен“, „Бело Блато“ и ЛД „Дијана“, 
Лукино Село и РГ „Ечка“АД, Лукино Село. 
 

Одрживо коришћење и управљање ловним ресурсом у Резервату спроводиће се кроз; 
 усклађивање Ловне основе и Годишњих ловних планова са статусом Резервата прописаним 

режимима заштите и активностима (извршиоци: ловачка друштва); 
 побољшање услова станишта: 

 заштита и очување изворних типова станишта (старе шуме врба, домаћих топола и пољског 
јасена и сл.); 

 уређење водног режима како би дивљач имала приступ води што дужи део године; 
 одржавање ливада и пашњака као извора хране дивљачи; 
 приликом проредних сеча оставити довољно жбунастих формација, плодног дрвећа и дивљих 

воћака, како би се обезбедило довољно хране за брст и огриз, или као заклон; 
 заштиту станишта ретких и проређених врста (колоније мочварица, малог корморана, 

гнезда орла белорепана); 
- обезбеђивање допунских извора хране; 
- праћење здравственог стања дивљачи; 
- развијање ловног туризма, едукације ловаца и њихово укључивање у активности заштите дивљачи; 
- постављање објеката за посматрање птица и  фото сафари. 

 
Риболовни ресурс 
 

Рибарско подручје „Мали Бегеј“ је проглашено Службеним гласником РС број 31/2022. Заштита и 
коришћење рибљег фонда на рибарском подручју "Мали Бегеј", одређени су, пре свега, Законом о заштити 
и одрживом коришћењу у рибљег фонда ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014 и 95/2018 - др. закон), Уредбом о 
проглашењу СРП „Царска бара” и другим прописима. 

Рибарско подручје „Мали Бегеј“ обухвата канал Бегеј од км 14+450 до км 0+630, у режиму заштите 
III степена и пружа могућност обављања рекреативног и спортског риболов у складу са Законом. 

За наведено рибарско подручје доноси де дугорочни, односно годишњи програм управљања који 
обухвата мере и активности као што су: 

 очување водених екосистема- станишта ихтиофауне; 
 одржавање оптималних хидролошких услова; 
 унапређење рибљег фонда: порибљавање аутохтоним врстама, санациони риболови изловљавање 

алохтоних врста; 
 друге мере и активности. 
На Старом Бегеју и Царској бари забрањене су активности риболова, осим у циљу спровођења 

заштитних, санационих или других неопходних мера ради спречавања болести или пренамножавање 
штеточина. Такође су дозвољене активности научних истраживања и праћења природних процеса уз 
услове Покрајинског Завода за заштиту природе. 

 
Пољопривредни ресурс 
 

Активности и смернице за одрживо коришћења пољопривредног земљишта: 

 обезбеђивање спровођења двостепеног режима заштите на пољопривредним површинама; 

 сакупљање гљива, дивље флоре и фауне и шумских плодова на приватном земљишту, осим 
строго заштићених врста; 

 испаша која укључује и контролисану испашу на насипима; 

 одрживо орање постојећих површина обрадивог земљишта, без огољавања површинског 
слоја; 

 подстицање развоја одрживог сточарства, рибарства и пчеларства; 

 одржавање воћњака, винограда, фарми и рибњака на постојећим површинама и без повећања 
капацитета; 

 подстицање органске производње 
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 планови за откуп парцела 

 едукација локалног становништва о могућим видовима пољопривредних делатност које су 
компатибилне са заштитом биодиверзитета; 

 пројекти и програми интегралног управљања пољопривредним земљиштем. 
Поред наведених активности, Управљач ће разрадити механизме за: 

✓ обнављање и развој породичних пољопривредних газдинства за узгој поврћа, воћа, лековитог 
биља и других производа, нарочито у насељима која су захваћена процесима депопулације; 

✓ рекултивација и заштита деградираних пољопривредних землишта. 
 

8.2 Развој и уређење простора 
 
На подручју Специјалног резервата природе, важећа је следећа простоно-планска документација: 
 Просторни план Републике Србије, 2010; 
 Просторни план подручја посебне намене СРП „Царска бара", 2009. 
Када посматрамо шире подручје, нарочито прилазне путеве и другу инфраструктуру, морају се узети 

у обзир и Урбанистички планови општине Зрењанин, као и МЗ Стајићево, Перлез, Лукино Село, Бело Блато 
Книћанин. 

Према Просторном плану Републике Србије, СРП „Царска бара” је дефинисана као подручје заштите 
посебних природних вредности које имају међународни статус заштите уписан у Рамсарску листу. 

Опште мере заштите пејзажних вредности, односно карактеристика и особености предела спроводиће 
се непосредно у поступку остваривања прописаног режима заштите, као и пројектним активностима у вези 
са наменом и коришћењем простора Резервата и непосредног окружења. 

Са аспекта природе и животне средине све планиране активности на уређењу простора Резервата у 
циљу валоризације природних и културно-историјских вредности подручја, реализоваће се у складу са 
визијом унапређења и заштите природног феномена, уз поштовање утврђеног режима заштите, а све 
туристичке и друге активности ће се усмеравати у оквирима планираног простора и укључивањем 
аутентичних етно мотива ширег локалитета. Презентација заштићеног подручја оствариваће се кроз 
промоцију природних и створених вредности СРП „Царска бара", мултикултуралности и традиције 
околних насеља, културно-историјске баштине и археолошких локалитета. 
У периоду 2022-2031 планира се: 

 уређење излетишта, адаптација и постављање нових монтажних објеката уз чуварску кућу са 
сувенирницом: нови тоалети, простоа за угоститељске услуге, простор за школу у природи и 
презентације, мањи пропратни објекти и сл.; 

 постављање пумпе за воду и биопречистача отпадних вода; 
 обезбеђивање простора за постављање привремених тезги за продају етно производа и сувенира; 
 изградња објеката (заклони, осматрачнице, прилази) у складу са годишњим програмом; 
 мост на Старом Бегеју; 
 паркинг за посетиоце са стазом до центра за посетиоце;  
 уређење пешачке стазе на левој обали Старог Бегеја; 
 уређење стазе кроз шуму тзв. "Потковице", од излетишта до Царске баре; 
 уређење и одржавање „Стазе здравља" 
 адаптација видиковца на Перлеској бари; 
 постављање информативних пунктова, табли, путоказа и других ознака; 
 постављање корпи за смеће и клупа на свим пунктовима предвиђених за посетиоце; 
 решити статус „Природњачке куће"- центра за интерпретацију и едукацију; 
 постављање чуварских осматрачница и др. 

 
„Природњачка кућа” је отворена 2011. године, али њен статус још увек није имовинско-правно решен. 

Такође је у плану прелазак на соларни енергетски систем. 
Посебне мере заштите пејзажних вредности - у циљу управљања трајно корисним простором 

заштићеног подручја, спроводиће се кроз: 
 активно учешће Управљача у изради свих планова, основа и пројеката других власника/корисника 

простора; 
 покретање иницијативе за доношење одговарајућих пројеката валоризације и очувања пејзажних 

вредности заштићеног подручја, у сарадњи са другим заинтересованим странама (Управом Града 
Зрењанина, локалним становништвом, еколошким НВО, културно уметничким колонијама, 
риболовцима, ловцима и сл.); 

 уклањање дивљих депонија и сметлишта; 
 континуирани надзор и чување заштићеног подручја; 
 друге потребне мере
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9.ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА И РЕЖИМА 
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА - ЗОНИРАЊЕ 
 

IUCN категоризација: 

IV ЗОНА УПРАВЉАЊА СТАНИШТИМА/ ВРСТАМА: заштићено подручје којим се управља углавном 

ради конзервације путем управљачких интервенција: 

Табела 10: Основни циљеви управљања 

Основни циљеви управљања заштићеним подручјима IV 

Научно истраживање 2 

Заштита дивљине 3 

Очување врста и генетичке разноликости 1 

Одржавање услуга екосистема 1 
Заштита специфичних природних/културних објеката 3 

Туризам и рекреација 3 

Образовање 2 

Одржива употеба ресурса из природних екосистема 2 

Одржавање културних /традиционалних атрибута  

Кључ: 
1. Примарни циљ 
2. Секундарни циљ 
3. Потенцијални примењиви циљ 
- Није примењиво 

 

 
Табела 11: Зоне заштите 

Зона 
заштите 

 
 
Назив 

Катастар 
општина 

Простор 
(hа) 

Укупно 
(hа) (%) 

Режим 
заштите I 
степена 

1) Ботошки рит 
2) Тигањица 
3) Царска бара - Војтина млака 
4) Меандри Старог Бегеја 
5) Перлеска бара 

Бело Блато 
Перлез 
Перлез 
Перлез 
Перлез 

60 
120 
256 

25 
209                  

670 14,18 

Режим 
заштите II 
степена 1) Слатине и пашњаци 

Мужљанског рита 
2) Мужљански рит-Лујза 
3) Тршћаци Ботошког рита 
4) Шуме уз Стари Бегеј 
5) Велика греда 
6) Мала греда 
7) Сарачица 

Лукино 
Село  
Лукино 
Село  
Бело Блато  
Перлез  
Перлез  
Перлез  
Перлез 

1026 
416 

69 
115 
196 

21 
67 

1910 40,41 

Режим 
заштите 
III 
степена 

Обухвата преостали део 
заштићеног подручја који није 
обухваћен режимом заштите I и III 
степена: Трактор бару, насип уз 
Бегеј са окружењем, Бегеј са 
појасом на његовој левој обали и 
деловима десне обале, део Старог 
Бегеја од 15. до 14. речног 
километра, излетиште са 
пристаништем, Фидричку - Мали 
рит, Фаркаждински рит, мрежу 
канала са Сифон каналом, рибњаке 
за производњу млађи и плантаже 
ЕА тополе у Мужљанском риту. 

  

2146 45,41 

УКУПНО    4726 100,00 
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Табела 12: Управљање по зонама - 1: 
Зона Режим заштите I степена 
Управљање Спроводи се строга заштита којом се омогућава спонтано одвијање 

природне сукцесије и других еколошких процеса, очување станишта, 
животних заједница и популација биљака и животиња у условима дивљине, 
односно са незнатним утицајем и присуством човека. 

Ограничења Радови и активности ограничавају се на: 
- Научна истраживања и праћење природних процеса; 
- Контролисану посету у образовне, рекреативне и 

општекултурне сврхе; 
Спровођење заштитних, санационих и дугих неопходних мера у случају 
пожара, елеменарних непогода и удеса, појава биљних и животињских 
болести и пренамножавања штеточина 

 
Табела 13: Управљање по зонама - 2: 

Зона Режим заштите II степена 
Управљање Спроводи се активна заштита ради очувања и унапређења природних 

вредности, посебно кроз мере управљања популацијама дивљих биљака и 
животиња, одржање и побољшање услова у природним стаништима и 
традиционапно коришћење природних ресурса. 

Ограничења Радови и активности ограничавају се на: 
- Изградњу објеката и уређење простора за потребе очувања, унапређења и 

приказивања природних вредности и реконструкцију и одржавање 
објеката саобраћајне и остале инфраструктуре; 

- Очување сталних бара, рестаурацију влажних станишта, ревитализацију 
канала и вокова и одржавање њихове проточности; 

- Негу и обнову шума са аутохтоним врстама дрвећа, постепену замену 
састојина и групација алохтоних врста дрвећа као и култура клонских 
топола са аутохтоним врстама, остављање најмање 5 сувих и/или 
изваљених стабала по хектару приликом извођења мера неге шуме, 
уклањање конкурентске дрвенасте вегетације око младих јединки 
храстова; 

- Постављање вештачких дупљи и вештачких острваца за строго заштићене 
дивље врсте, изградња пролаза за животиње, одржавање постојећих и 
формирање нових еколошких коридора; 

- Уклањање водене и приобалне вегетације на Старом Бегеју и каналима у 
случају њиховог пренамножавања, сузбијање инвазивних врста биљака 
и животиња; 

- Порибљавање аутохтоним врстама, санациони риболов и изловљавање 
алохтоних врста риба; 
Заштиту и гајење дивљачи, уређивање и одржавање ловишта, 
постављање наменских објеката и опреме за потребе прихране, чувања и 
посматрања дивљачи и лов дивљачи у просторној целини Мужљански 
рит; 

- Сакупљање гљива, дивље флоре и фауне и шумских плодова на земљишту 
у приватној својини, осим строго заштићених врста; 

- Контролисано кошење, испашу и паљење вегетације; 
- Решавање проблема неконтролисаног одлагања отпада и санацију 
дивљих депонија; 
- Употребу чамаца и других пловила за потребе чуварског надзора, научних 

истраживања и приказивања природних вредности; 
- Приступ и боравак посетилаца, без камповања и ложења ватре на 
отвореном простору; 
- Друге радове и активности који су дозвољени на подручју режима заштите 

I степена. 
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Табела 14: Управљање по зонама - 3: 

Зона Режим заштите III степена 
Управљање Спроводи се проактивна заштита ради рестаурације, одржања и 

унапређења природних екосистема и предела, одржања еколошке 
целовитости и одрживог коришћења природних ресурса. 

Ограничења Радови и активности ограничавају се на: 
- Изградњу, реконструкцију и одржавање објеката електроенергетске. 

телекомуникационе, хидро-техничке и комуналне инфраструктуре, 
молова и објеката за потребе очувања, унапређења и приказивања 
природних вредности, прихват и одмор посетилаца и реконструкцију и 
одржавање постојећих објеката намењених пољопривредној 
лроизводњи; 

- Реконструкцију, рехабилитацију и одржавање путева, осим асфалтирања 
постојећих путева са земљаном подлогом; 

- Измуљавање природних водотока и одржавања канала, без коришћења 
шљунка, песка и другог речног наноса; 

- Заштиту обала Бегеја на еколошки прихватљив начин; 
- Редовно одржавање ножице насипа и одношење сена; 
- Кошење уз примену заштитних мера за флору и фауну; Испашу, 

укључујући и контролисану испашу на насипима; Коришћење трске на 
традиционалан начин; 

- Орање постојећих површина обрадивог земљишта, осим преоравања 
травних површина, орања у заштитној зони канала и уклањања травног 
покривача заједно са површинским слојем земљишта; 
- Обављање сточарства, ратарства, воћарства, виноградарства и 
пчеларства уз контролисану и што мању употребу хемијских средстава и 
развој органске пољопривреде, очување и обнављање старих сорти и раса 
биљних култура и домаћих животиња; 

- Одржавање воћњака, винограда, фарми и рибњака на постојећим 
површинама и без повећања капацитета;Пошумљавање и подизање 
ваншумског зеленила, осим на ливадама, депресијама,барама и 
пашњацима; 

- Одржавање засада алохтоних врста дрвећа на постојећим површинама до 
истека опходње; 

- Рекреативни и спортски риболов на каналу Бегеј и Трактор бари; 
- Газдовање рибњацима за производњу млађи у Мужљанском риту; 
- Гајење, заштиту и лов дивљачи; 
- Употребу чамаца на моторни погон, осим на водотоку Стари Бегеја, где је 

то дозвољено једино за потребе чуварског надзора, научних истраживања 
и приказивања природнх вредности; 

- Очување, рестаурацију и стављање у функцију објеката културно-
историјског наслеђа и традиционалног градитељства; 

- Уређење објеката и места за привремено одлагање и сакупљање 
комуналног и пољопривредног отпада;Развој и промоцију туризма; 

- Друге радове и активности који су дозвољени у режиму I и II степена 
заштите. 

 
Према укупној намени површина највећи удео имају ливаде и пашњаци (29,32 %), затим трстици-
мочваре (21,51 %), па обрадиве површине (13,68 %). Удео водених површина износи око 37 %. 
Најзаступљенији у Резервату, у односу на намену по режиму заштите, су баре, трстици- мочваре и 
ливаде и пашњаци - најдоминантнији су у режиму заштите I степена. Велики процентуални удео 
бара и трстика-мочвара је основа за обезбеђење природних услова гнежђења и мреста, као и 
процеса природног пречишћавања водног ресурса. Шуме су заступљене у сва три степена заштите, 
најразвијеније су у подручју режима заштите II степена, непосредно уз обалу Старог Бегеја, где 
постоје изврсни услови за птице, као и склоништа за високу дивљач. Ливаде и пашњаци доминирају 
на подручјима режима заштите II и III степена (Ботошки, Фаркаждински и Мужљански рит). 
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10.АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 
10.1.Едукативне активности и еколошка свест 

 
Едукативне активности ће се реализовати у природи на подручју Резервата и у „Природњачкој 
кући" у оквиру промоција, предавања, изложби аутентичних радова и обиласка експоната флоре и 
фауне. Такође ће се, организовати презентације, курсеви, еколошки кампови, радионице, кампање, 
еко-етно акције и сл. Програми ће се планирати за све узрасте, нарочито за ученике, али и друге 
љубитеље природе. 

 
а) Курсеви и семинари 
Организовање курсева и семинара има за циљ развој еколошке свести свих важних субјеката који 
могу непосредно учествовати у валоризацији и одрживости природних и културно-историјских 
обележја овог локалитета. 
 

Рок: Континуирано 
б) Школа у природи - Модел активног учења у природи 
 
Реализацијом еколошких садржаја у заштићеном подручју традиционална настава ће се 
„преселити" у природу - „школа без зидова". Предавања, филмови, стручне презентације и дебате, 
реализоваће се у Природњачкој кући, а практично приказати у природи Резервата. 
 

Рок: Континуирано према временским условима 
в) Еко-радионице и кампови 
 
Еко-радионице и кампови су саставне компоненте програма у природи, намењени пре свега 
школској омладини. Циљ овако организованих активности у заштићеном подручју јесте развој 
позитивног понашања према животној средини и буђење жеље да се она заштити и очува. 
 

Рок: Континуирано 
 
10.2.Интерпретација и презентација 

 
Заштићено подручје ће се интерпретирати стандардним категоријама: 
локација, површина, основна сврха проглашења, природни ресурси (геолошко и климатско 
одређење, богатство флоре и фауне, класификација постојећих еколошких система унутар граница 
Резервата и др.), активности у оквиру пројекта NATURA 2000 и културно-историјски ресурси 
(културно-историјско наслеђе, археолошка налазишта). 

 
а) Информисање и маркетинг 
 
Информативне делатности ће се остваривати путем проспеката, карата, брошура, или планова 
обилазака. Шира јавност ће се информисати и електронским путем, преко WЕВ странице на 
интернету и СD-а, путем кампања са локалним становништвом, кроз информационе пакете за 
школе и туристичке агенције итд. Презентацијом подручја преко медија и организовањем 
„округлог стола" и конференција за новинаре, одржаваће се континуирана комуникација са 
јавношћу у свакој фази реализације Плана. 
 

Рок: Континуиоано 
 

 
 
б) Водичка служба и обилазак Резервата 
 
Формирана и добро обучена водичка служба чувара природе Резервата, на специфичан начин ће 
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презентовати заштићено подручје у аутентичном амбијенту. Кроз програме обиласка Резервата, 
посетиоцима, нарочито ученицима, пружиће се прилика да се упознају са мочварним пејзажима и 
разноликости флоре и фауне подручја. 
 

Рок: Континуирано према временским услоеима 

е) Издавачки рад 
 
Издавање промо материјала на више језика - Водича кроз заштићено подручје, научно- 
истраживачких радова од интереса за екомаркетинг и промовисање активности у Резервату. 
 

Рок: Континуирано 
 

10.3.Туризам и рекреација 
 

Смернице за развој трајно усклађеног и лимитираног - одрживог туризма, регулисане су: 
- управљањем посетиоцима - проценом обима и допуштеног броја посетилаца, 
- капацитетом простора - проценом просторних могућности. 
СРП „Царска бара" је атрактивно подручје за развој комплексне туристичке понуде, додирне 

тачке заштите природе и туризма превенствено су друштвено-економског карактера и зато ће 
Управљач развијати туристичке програме на основу туристичке валоризације природних, 
културно-историјских и духовних вредности заштићеног и ширег подручја уз учешће локалног 
становништва. Промоција Резервата ће се остваривати кроз све видове еколошког туризма: 
рекреативни, излетнички, еко-етно, истраживачки и фото-сафари туризам („birdwatching", 
„wildlife-watching"). 

Најатрактивнији обилазак мочварног подручја је пловидбом Старим Бегејом до видиковца на 
Царској бари. 
 
а) Еко-етно туризам и рекреација 
 

Еко-туристичке и рекреативне активности ће се одвијати у III и делом у II зони заштите, 
односно на излетишту, уређеној стази на левој или десној обали Старог Бегеја, води, или насипу. 
То су углавном једнодневне посете са потенцијалном дужином боравка од 08:00-20:00 часова, са 
највећим интензитетом у периоду пролеће - лето - јесен. 

Еко-етно компонента туристичке понуда огледаће се кроз програме обилазака околних 
насеља и упознавање нихове културно-историјске и духовне баштине, као и аутентичног етно 
амбијента мултинационалне средине. 

 
Рок: Континуирано/сезонски 

б) Излетнички туризам 
 

Излетнички - викенд туризам, представља незаобилазни али и еколошки најопаснији вид 
туризма. Овај тип посетилаца се јавља током празничних дана или викендом. Неповољни ефекти 
су непажљив однос према природи и смеће које се оставља. Негативне последице излетничког 
туризма се контролишу забраном паљења ватре и роштиља у Резервату. Најефикасније мере 
заштите, спроводе на терену са појачаном чуварском службом 

Излетнички туризам обухвата и посете екскурзија, пролазних група посетилаца,или 
организованих тура - шаролик профил лосетилаца који је интересантан пре свега због 
индивидуалног доживљаја и сопствених процена услуга у Резервату. 

 
Рок: Континуирано/сезонски 

 
 
 
е) Истраживачки и фото-сафари туризам 
 

Истраживачки и фото-сафари туризам одвија се уз присуство водича, током целе године. 
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Посебна пажња ће се посветити „birdwatching" и „wildlife-watching” програмима кроз које се 
валоризују фаунистичке вредности мочварног екосистема. Орнитолозима и љубитељима птица 
омогућен је „поглед” са високих осматрачница у Резервату, или са пловила, односно чамца током 
пловидбе Старим Бегејом. 

 
Рок: Континуирано 

 
г) Рекреативно- риболовни и ловни туризам 

 
Овај вид туризма подразумева популаризацију рекреативног и спортског риболова, нарочито 

код деце и омладине, као и риболовно-туристичких програма. 
За ову намену предвиђено је рибарско подручје „Мали Бегеј” на каналу Бегеј, које обухвата 

и за риболовце атрактивну Трактор бару. 
Ловни туризам ће се одвијати у границама ловишта на подручју режима заштите II и III 

степена у складу са законским прописима и Уредбом о проглашену СРП „Царска бара”. 
 

Рок: Континуирано 
 
 
 
 
 
 
11.СТУДИЈСКА (ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ 

 

У складу са Законом о заштити природе и Уредбом о проглашењу заштићеног подручја, 
Управљач ће доносити прописана програмска и нормативна акта: 

 
 Програм управљања Специјалним резерватом природе " Царска бара" у 

складу са Планом управљања; 
 

Рок: континуирано-за сваку годину 
 

 Програм управљања рибарским подручјем „Мали Бегеј" у складу са 
Програмом управљања рибарским подручјем „Мали Бегеј"за период 2022 
-2031.г; 

 
Рок: континуирано-за сваку годину 

 
 Извештај о извршењу Програма управљања СРП „Царска бара" 

 
Рок: континуирано-за сваку годину 

 
 Извештај о коришћењу рибарског подручја „Мали Бегеј" 

 
Рок: континуирано-за сваку годину 

 
 Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у СРП „Царска бара" 

 
Рок: 2022. Година 

 
 Одлуку о накнадама за коришћење СРП „Царска бара" 
 

Рок: 2022. Година 
 

 Пројекте и посебне програме и планове за поједине активности на 
основу годишњих програма управљања 

Рок: према годишњим програмима 
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 Пројектну документацију и друге посебне програме и планове према 

динамици и роковима који се утврђују годишњим плановима; 
 

Рок: континуирано 
 

 Усаглашавање планова уређења простора, планова, програма и основа из 
области шумарства, ловства, управљања рибљим фондом, водопривреде, 
пољопривреде и туризма и других програма и планова који се не односе 
на коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју СРП 
„Царска бара", са Просторним планом Релублике Србије, Уредбом и овим 
Планом (на основу члана 17. Уредбе) 
 

Рок: према законским прописима 
 
 
 
12.ОБЛИЦИ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ 
И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Да би се успешно прешло са пасивног на активно управљање и да би се превазишле 
противречности и сукоби интереса корисника у односу на заштићено подручје, веома је важно 
градити стабилне партнерске односе између Управљача, надлежних државних институција и 
локалних структура, као и са невладиним сектором. Управљач пре свега развија и одржава добру 
сарадњу са другим субјектима заштите природе које су кључне заинтересоване стране. 

Такође, у дугорочној перспективи унапређења подручја, укључивање локалног становништва 
у заштити природе представља један од основних циљева Управљача. Препознавањем својих 
интереса у очувању природних ресурса подручја, локално становништво ће имати и социјално-
економску добробит (послови у оквиру еко-туризма, органске производње, традиционалних заната, 
одрживог сточарства и пољопривреде...) 
 
Табела 15: Кључне стране 

Заинтересоване стране Интерес и улога Партиципација у процесу 
управљања 

а) кључне заинтересоване стране 
-Република Србија 
-Аутономна покрајина 
Војводина 
-Град Зрењанин 
-Правна лица, предузетници и 
физичка лица који у обављању 
привредних и других делатности 
користе природне вредности 
-Научне, стручне и образовне 
институције и друге јавне 
службе 
-Грађанин, групе грађана, 
њихова удружења, 
професионалне или друге 
организације 

Интерес државе јесте да заштити 
своје националне природне 
ресурсе и преко својих 
институција 
(Министарство,Фонд, 
Секретаријат, 
Покрајински Завод за заштиту 
природе...), пружа пуну подршку 
Управљачу ЗП на нивоу 
стручности и обезбеђивања 
финансијских средстава. 

- Подршка у спровођењу 
законских обавеза 
-Смернице, упутства.семинари и 
др. видови унапређења 
Управљача 
-Стручна подршка у пословима 
управљања 
-Надзор 
-Подршка у изналажењу 
финасијских средстава, 
суфинансирању и др. 

 
Рок: континуирано 

 
Табела 16: Потенцијални партнери 

Заинтересоване стране Интерес и улога Партиципација у процесу 
управљања 

б) потенцијални корисни партнери 
-Локално становништво 
-Заједнице, које се ослањају на 
ресурсе Резервата 
-Власници/корисници 
непокретности у Резервату 
-Предузећа.индустрије које у раду 
користе и/или угрожавају природне 

-Сарадња са свим групама и/или 
појединцима који зависе од ресурса, 
социо-економских услова, 
историјског наслеђа и других 
аспеката ЗП и околине и који сами 
својим делатностима утичу на све 
заинтересоване стране. 

•Заинтересована лица - кроз посебне 
пројекге (плантажно гајење 
лековитог биља, унапређење 
пчеларства, органска производња и 
сл.), у складу са Планом управљања. 
-Са локалним заједницама, НВО или 
неформалним групама, сарадња ће 
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ресурсе Резервата 
-Локалне НВО 
-Међународне организације и 
фондови за заштиту животне 
средине 
-Туристи 
-Друге сличне групе 

-Успостављање комуникације са 
власницима/корисницима парцела, 
локалним становништвом и др. 
странама који траже свој интерес у 
оквиру ЗП. Ове групе ће се 
укључивати у реализацију послова 
заштите, туризма и промоција. 
Успостављаље сарадње за 
комбиновање еко/етно компоненти 
локалитета (изложбе етно-радова и 
аутентичних сувенира), промоција 
домаћих производа (сир, млечни 
производи, мед..)и традиционалних 
заната. 

се одвијати у одређеним фазама 
реализације Плана. 

 

Рок: континуирано 
 
Табела 17: Могући конфликти 

Заинтересоване стране Интерес и улога Партиципација у процесу 
управљања 

ц) потенцијални конфликтни партнери 
-Становници викенд насеља; 
-ЈВП „Воде Војводине"; 
-ЈП „Војводинашуме" 
-Ловци и риболовци; 
-Пољопривредни произвођачи 
-Фармери 
-Посетиоци-туристи 
-„Пријатељи Резервата" 

-Становници викенд насеља врше 
сталан притисак на ЗП (дивље 
депоније, отпадне воде и др.) 
- Са ВДП „Средњи Банат", ЈВП 
„Воде Војводине" - при 
регулисању водостаја на Старом 
Бегеју (упуст- испуст воде). 
-Ловци и риболовци често имају 
супротне интерсе од Управљача и 
осећају се угроженима. 
-Локални пољопривредници нису 
довљно упознати са начином 
обрађивања и гајења култура на 
оваквим подручјима, те се често 
сукобљавају њихови интереси са 
активностима Управљача 
-Фармери су значајни за 
спровођење традиционалног 
начина испаше стоке, али 
пуштају стоку без реда и надзора. 
-Посетиоци-туристи се често не 
понашају у складу са правилима 
унутрашњег реда. 
-Трскари понекад не врше 
активности у складу са условима 
заштите природе 
-Недозвољене радње у јабучњаку 
имају негативан утицај у 
Резервату  
-Организоване групе грађана и 
појединци, тзв. «пријатељи 
Резервата«, врше негативан 
медијски и јавни притисак. 

-Развој комуникације и сарадње 
кроз форму Савета Резервата, 
сачинити листу «врућих тачака», 
приоритета, активности и мера у 
интересу свих заинтересованих 
страна. 
-Успостављаље механизма 
интегралног мониторинга на 
терену. 
- Заједничко промовисање и 
презентација ЗП (састанци, 
кампање, округли столови...). 

 

  Рок: континуирано 
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13.АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕНУ ПЛАНА СА ДИНАМИКОМ И 
СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА И НАЧИН ОЦЕНЕ 
УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ 

 

План управљања СРП „Царска бара" садржи велики број задатака, мера и активности, 
који су временски оријентисани и дефинисани на основу садржаја, простора и субјеката 
реализације и на основу планом зацртаних дугорочних циљева и приоритета у управљању 
подручјем  тако да ће се спроводити следеће активности: 

 
I. Опште мере заштите - прописани режими 

> Обезбеђивање услова имплементације режима заштите и прописаних забрана - 
контролисање начина и обима коришћења подручја према утврђеном режиму заштите 
и остале активности у управљању заштићеним подручјем; 

> Мере заштите и/или неопходне активности и акције на заштићеном подручју (санација, 
ревитализација, регулација водног режима и заштита вода, итд). 

 

II. Посебне мере заштите 
Активна заштита станишта и врста - активности за реализацију посебних мера заштите 

који се односе на конкретне локалитете. 
 

13.1.Опште мере заштите - прописани режими 
 

Спровођење активности на управљању 
 

Организовање и опремање 
 

Основне предпоставке за успешно спровођење ефикасне заштите су: 
> обезбеђивање основног стручног кадра; 
> инвестирање у опремање и уређивање подручја за развојне функције; 
> редовно доношење прописаних програмских и планских докумената, њихова стручна 

и друштвена верификација и пројектне активности; 
> успостављање ефикасног система финансирања у оквирима прописаних могућности. 

У циљу постизања услова за одрживо управљање заштићеном подручјем, Управљач је 
примио у радни однос за сада једног чувара природе и рибочувара, са намером да запосли још 
једног чувара природе, дипломираног туризмолога и дипломираног биолога. Управљач поред 
наведеног располаже са следећим кадровима: правник, економиста, дипл.инж.шумарства, 
дипл.биолог-мастер, инжењери хемије и др. 
Управљач је опремљен  теренским возилима, чамцима и осталом опремом за терен, алатима 
за уређење и одржавање терена и објеката и друго. Служба је у сваком погледу опремљена и 
противпожарном, као и опремом за друге ванредне ситуације или елементарне непогоде. 
За потребе канцеларијских послова - вођење евиденција, пратеће документације, програма, 
пројеката, извештаја, као и за промоције, сајмове и манифестације, опремљеност се 
перманентно усавршава и допуњује. 
  

Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, Министарство заштите животне средине, Покрајински 

секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,  
 
Чување и надзор, праћење стања 
 
Чуварске послове директно везане за СРП "Царска бара", у периоду 2022-2031 године ће 
обављати чуварска служба Установе, у складу са Правилником о унутрашњем реду и 
чуварској служби. Непосредне послове чувања и надзора спроводиће чувар заштићеног 
подручја у сарадњи са другим корисницима простора - њиховим чуварским службама, као 



48 
 

што су: 
- шумари ШУ „Зрењанин"; 
- ловачка друштва Белог Блата, Лукиног Села, Перлеза, Ечке, Стајићево; 
- пољочуварска служба Града Зрењанина; 
- чувари волонтери Удружења спортских риболоваца. 

Обавеза чувара јесте да врше надзор над спровођењем режима заштите и намене и 
коришћења простора.  
О свим променама на терену, чуварска служба ће извештавати стручну службу, а против 
извршиоца ће се подносити пријаве. Управљач по потреби позива надлежне инспекцијске 
службе и обавештава Покрајински Завод за заштиту природе. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, надлежно Министарство, надлежан Покрајински 

секретаријат, Град Зрењанин, Покрајински завод за заштиту 
природе, локална заједница, корисниц/власници подручја, 
волонтери 

 
Обележавање заштићеног подручја 
 
Претходни управљач заштићеног подручја је спровео обележавање заштићеног подручја у 
потпуности. Међутим, претрагом терена је установљено да много камених белега недостаје, 
да информативне табле о режиму заштите не постоје, да су ознаке на дрвету избледеле, итд. 
У сваком случају, планира се обнављање обележја заштићеног подручја. Табле са називом 
Резервата, информационе табле и други обележавајући објекти израдиће се на основу 
Правилника о начину обележавања заштићених природних добара ("Службени гласник РС" 
бр. 30/92, 24/94,17/96), а рибарско подручје “Мали Бегеј" обележиће се на основу Правилника 
о начину обележавања рибарског подручја. („Службени гласник РС" бр. 16/2016.). 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације Управљач, Покрајински завод за заштиту природе 
 
Документационо-информациони систем 

У циљу бољег праћења стања на заштићеном природном добру, велика важност ће се дати на 
прикупљању постојеће документације и релевантних података за подручје Резервата. 
Документација, која ће се у наредном периоду завести у електронску базу података, 
обухватиће све научно-истраживачке радове, пројекте и анализе података, резултате 
теренских испитивања и друге стручни радове са овог терена. Такође ће бити уврштени и 
подаци из катастарских књига, мапе подручја, просторно-планска и урбанистичка 
документација, као и други неопходни подаци који ће бити основа за формирање 
информационо документационог система. 
Управљач ће, до 2024. године, засновати дигиталну базу података односно географски 
информациони систем о природним и створеним вредностима, непокретностима, 
активностима и другим подацима од значаја за управљање Специјалним резерватом природе 
„Царска бара".  У GIS-у је потребно ускладити: кадрове, опрему, базе података, начин обраде, 
коришћење и комуникацију, а за реализацију овог пројекта неопходна је сарадња са 
Покрајинским заводом за заштиту природе. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације:  Управљач, надлежно Министарство, надлежан Покрајински    

секретаријат,Покрајински завод за заштиту природе, РГЗ. 
 
План мера и активности за спровођење управљања - акциони планови 
 
Сачиниће се оперативни план мера и активности за спровођење Плана управљања - мере и 
активности ће се груписати тематски, тако да се обезбеди координација и најкраћи пут до 
постизања постављених циљева. Спровођење планираних активности ће се вршити у складу 
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начела интегрисане заштите и у том смислу ће се укључити сви надлежни и заинтересовани 
субјекти. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач 

Годишње планирање 
План управљања ће се у наредном периоду од 10 година спроводити на основу годишњих 
програма. Годишњи програми ће садржати послове и задатке који ће се непосредно 
спроводити, они су оперативно разрађени према садржају - облику рада, количинама, 
просторно одређени, са дефинисаним потребним финансијским средствима за реализацију, 
односно Годишњим програмом ће се прецизирати, осим приоритетних циљева и задатака: 

 динамика њиховог извршења 
 детаљно разрађене теме 
 висина потребних средстава  
 финансијска подлога и подршка заинтересованих субјеката 

Годишњи програм управљања за наредну годину, Управљач доставља надлежном органу до 
15.децембра текуће године (чл. 54., став 5. Закона о заштити природе). 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализациј: Управљач 

 

Финансшска подршка 
 
Императив у обезбеђивању стабилне финансијске подршке ће се усмерити на буџетска 
средства Републике Србије, Покрајине Војводине, локалне самоуправе, , као и 
међународних фондова/ различитих донација. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, сви извори финансирања 

 

Прилагодљиво управљање 
 
Закон о заштити природе предвиђа ревизију Плана управљања према потреби, ревизија 
након пет година трајања Плана, требала би осигурати прилагођавање стратешког смера 
постојећим околностима, нпр. расположивим средствима, претњама, трендовима у 
коришћењу простора и социјалним и економским околностима. Ревизија може резултирати 
наставком постојећег Плана, додацима, променама плана или комплетном ревизијом. 
Уобичајено, План ће се прегледати годишње приликом припреме годишњег програма 
управљања и годишњег извјештаја о раду, односно када се упореде постигнути резултати 
током текуће године са задатим циљевима. Већина циљева задатих Планом су дугорочни и 
не могу се остварити у једној години. 

Годишње извештаје Управљач доставља надлежном органу до 15.децембра текуће године 
(чл. 54., став 5. Закона о заштити природе). 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач 

 

Мониторинг и оцена услова 
 
Мониторинг и оцена услова за остваривање планираних циљева, вршиће се у три нивоа: 

> мониторинг и оцена напредовања примене стратегије Плана; 
> мониторинг и оцена напредовања пројеката; 
> мониторинг и оцена става локалног становништва, власника/корисника 

простора изаинтересованих страна у односу на стратегију Плана и актуелне 
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промене у погледу статуса мочварног екосистема и значаја животне средине. 
 

Мониторинг и процена ће се вршити кроз 
> средње - периодични извештај; 
> верификацију и анализу извештаја у сарадњи са надлежном организацијом 

и увођењем нових улазних елемената у План; 
> теренским студијама спровођења Плана; 
> пресек стања утрошених буџетских средстава за развојне пројекте; 
> извештај мониторинга и оцене реализације пројеката. 
 

За мониторинг спровођења Плана, Управљач може да формира посебно тело. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, изабрано тело за мониторинг. 

 

Стручна сарадња 
 
Имајући у виду велику површину под заштитом и бројне кориснике на заштићеном подручју 
Управљач ће тежиште рада базирати на контакту и сарадњи са: 

- Надлежним Министарствима Републике Србије за питања заштите 
животне средине, пољопривреде, водопривреде, урбанизма, туризма, науке, 
просвете и културе,  
- Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине, за 
пољопривреду, за туризам и др„ 
- Покрајинским заводом за заштиту природе. 
- ВПД „Средњи Банат" Зрењанин,  
- ЈВП „Воде Војводине",  
- ПМФ - Нови Сад и другим научним институцијама,  
- ЈП „Војводинашуме",  
- Међународним еколошким организацијама и фондовима, другим 
заштићеним подручјима по питању сличних проблема, НВО и др. 

 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач 

 
Противпожарна заштита - планирање и мере 
 
У оквиру Установе, сви запослени су прошли теоријску и практичну обуку противпожарне 
заштите. У Специјалном резервату природе "Царска бара" примењују се превентивне активности 
и спроводе мере заштите, односно прати се стање у Резервату, нарочито у време великих врућина 
и када трскари и пољопривредници пале трску и остатке усева на њивама. Такође је неопходно 
пратити кретање и радње посетилаца, како не би дошло до паљења ватре, без обзира што је 
Управљач строго забранио ложење ватре и роштиља у границама заштићеног подручја. 
У случају избијања пожара, нарочито је важно зауставити његово ширење на подручје шуме у 
Резервату. Будући да су поменуте претње сезонског карактера, чуварска служба Управљача ће у 
том периоду спроводити појачани надзор, контролу и праћење активности свих посетилаца. 

Активности 
> израда Плана заштите од пожара и исходовање сагласности на исти 
> опремање и обучавање за заштиту од пожара  
> свакодневно ће се пратити климатски услови и стање запаљивог материјала, у 

циљу процене опасности од појаве пожара; 
> организовано ће се осматрати и обавештавати о појави пожара током пожарних 

сезона; 
> на осетљивим деловима Резервата, где се налазе стари тршћаци (углавном у 

режиму заштите I степена), обавља се свакодневни мониторинг; 
> излетиште и стазе за контролисано кретање посетилаца, уређени су тако да је на 

снази забрана паљења ватре и сличних радњи које би биле ризичне по питању 
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пожара; 
> припремиће се и дистрибуирати промо едукативни материјал са тематиком 

опасности од пожара у заштићеним подручјима; 
> заштита од пожара ће се реализовати у сарадњи са пољочуварском службом 

Града Зрењанина, локалном ватрогасном службом, ловцима и другим 
корисницима подручја; 

> у планирању и спровођењу мера заштите, Управљач има подршку и добру 
сарадњу са Министарством заштите животне средине, Покрајинским 
Секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, као и 
Покрајинским заводом за заштиту природе, по питању препорука у домену 
приоритета заштите, мониторинга и примене појединих мера за превентивно 
деловање. 

 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач 

 
Мере заштите непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе, 
Зрењанин 

 
Заштита културних вредности на подручју Специјалног резервата природе „Царска бара" 
обухвата вредна непокретна културна добра, археолошка налазишта, добра под претходном 
заштитом, просторне и културно-историјске целине. 
Завод за заштиту споменика културе Зрењанина прописује мере заштите из којих произилазе 
услови заштите које на датим локалитетима треба спроводити. 

Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, Управљач 
 

Међународна сарадња 
 
Сарадња са међународним организацијама за заштиту природе (Биро Рамсарске Конвенције, 
ДОУУЕ), базираће се на пројектним активностима, а управљачка документација ће се 
усаглашавати са захтевима Рамсарске Конвенције и других ратификованих докумената у домену 
очувања биодиверзитета, обезбеђивања одрживог управљања водама, заштиту, побољшање и 
рационално коришћење површинских и подземних вода, контролу упуштања отпадних вода, 
нутријената и загађујућих материја и другим међународним уговорима које је потписала 
Република Србија (Конвенције: о биолошкој разноврсности; о очувању европске дивље флоре и 
фауне и природних станишта; о очувању миграторних врста дивљих животиња; о заштити 
Дунавског слива). 
Сарадња ће се нарочито развијати у оквиру Уредбе о еколошкој мрежи („Службени гласник РС", 
102/10), која дефинише еколошке мреже обједињујући заштићена подручја са подручјима од 
посебног интереса за очување (EMERALD мрежа - која представља наставак примене 
спровођења Директиве о стаништима у оквиру NATURA 2000 - ЕU, 2000), подручјима 
дефинисаним на основу међународних програма за индетификацију значајних подручја за птице 
(IВА), биљке (IРА) и подручјима која се налазе на листи Конвенције о влажним стаништима од 
међународног значаја (Рамсарска подручја). На основу наведене Уредбе (члан 7.), текође је 
одређено да Управљач СРП „Царска бара", у складу са Законом, управља и подручјем еколошке 
мреже. (у складу са Директивом о стаништима и Директивом о птицама) 
Кроз пројектне активности у оквиру међународне сарадње, СРП „Царска бара" ће самостално 
или као члан „Асоцијације Националних паркова и других заштићених подручја", учествовати у 
заједничким пројектима и нарочито сарађивати на: 

> примени искустава и утврђивању методологије одрживог управљања 
природним ресурсима у заштићеном подручју; 

> заједничким научно-истраживачким активностима и програмима; 
> размени едукативних садржаја и програма у сарадњи са Покрајинским заводом 

за заштиту природе; 
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> приступу међународним фондовима у оквиру пројеката прекограничне и 
међународне сарадње; 

> другим позитивним развојним садржајима. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Улрављач, сарадници 

 

Мере заштите или неопходне потребне активности и акције које се односе на 
заштићено подручје (водни режим и заштита вода, пројекти санације и 
ревитализације природних ресурса и сл.). 
 

Ове мере заштите се односе на активности у циљу обезбеђивања одрживог управљања водом и 
простором, као и усклађивањем законских решења из ових делатности са прописаним режимима 
заштите. 
 

Водни ресурс 
Имајући у виду садашњи статус и пројектоване активности, у циљу поновног оживљавања 
функција делова СРП "Царска бара" у оквиру интегралне заштите донеће се; 

 Студија за унапређење хидролошко-хидрауличких услова у Резервату; 
 План мера санације у циљу решавања проблема забаривања водених 

екосистема; 
 Програм мониторинга вода у Резервату (хидролошко-метеоролошко 

стање, хемијско- биолошко, лимногеолошко, педолошко-
фитоценолошко итд). 

Доношење планске и пројектне документације и реализација наведених активности развијаће се 
на основу услова и мишљења Покрајинског завода за заштиту природе и других надлежних 
субјеката у складу са основним опредељењима Плана подручја са посебном наменом. 
Активности: 

 хидротехнички радови, санација и ревитализација водених 
екосистема; успостављање одрживог функционалног режима вода; 

 редовне физичко-хемијске и микробиолошке анализе вода - санација 
евентуалних загађења; 

 обезбеђивање воде задовољавајућег квалитета и квантитета  
 редовно праћење водостаја - одржавати оптималне водостаје; 
 уређење ерозивних делова обале; 
 унапређење природних станишта водених екосистема; 
 мониторинг на загађења, угинућа рибе или друга промена стања, уз 

примену 618 базе података; 
 контрола и сузбијање криволова на води; 
 туристичка валоризација водних ресурса; 
 израда пројеката и учешће у конкурсима националних и 

међународних фондова. 
 
Рок: континуирано-динамика према годишњем планирању и пројектима 
Субјекти реализације: Управљач, ЈВП "Војводинаводе" - ВДП "Средњи Банат", Зрењанин, 
Покрајински завод за заштиту природе. 
 

Еколошка мрежа, активности и мере заштите флоре и фауне 
 

Активности: 

- очување и унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних заједница и 
хидролошких прилика, уз спречавање загађивања станишта; 

- остварити непосредну просторну заштиту вегетације издвајањем и картирањем 
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приоритетних станишних типова, ретких и угрожених биљних заједница и 
еколошких коридора, као подлоге за успостављање еколошке мреже; 

- остварити непосредну просторну заштиту станишта и проценити стање 
популација значајних реликтних, ендемичних и угрожених биљних врста; 

- праћење динамике популације чланова фауне, која је недовољно изучена, као 
неопходног услова за предузимање даљих мера заштите и очувања; 

- омогућити спровођење активних мера заштите за њихово очување, утврђивање 
основних станишта и места репродукције појединих врста и њихово укључивање 
у еколошку мрежу; 

- спроводити потпуну заштиту зглавкара, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара. 
Рок: континуирано-динамика према годишњем планирању и пројектима 
Субјекти реализације: Управљач, Покрајински Завод за заштиту природе, релевантни 
субјекти и институције. 
 
Шуме и шумске културе 
 
Мере заштите шума као природног ресурса 
Активности 

- обезбеђивање трајне заштите шумских екосистема, заштите представника изворних 
облика биљних заједница и вегетације, природне реткости, уз обезбеђивање 
рационалног и вишенаменског коришћења шума у скпаду са утврђеном наменом. 

- сузбијање инвазивних врста, конзервација и интродукција аутохтоних шумских врста. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: ЈП „Војводинашуме", ШУ „Зрењанин"- ГЈ ,Доње потисје", ЈВП “Воде 
Војводине", ВДП "Средњи Банат", Зрењанин. 
 

I. Уређивање шума - прописана документација 
 
Коришћење шума планирано је на основу Посебне шумске основе за период од 10 година, у 
складу са Законом о шумама, а имајући у виду обавезе из Уредбе и Закона о заштити природе. 
Годишњи радови дефинисани су Годишњим планом гајења и заштите шума који се усаглашава 
са режимима заштите природе а обухвата План коришћења и План гајења и заштите шума према 
условима Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
Извођачки планови газдовања 
 
Активности: 
Извођачки планови доносе се сваке године на основу Закона о шумама и усклађују са режимима 
заштите и циљевима које је зацртао Управљач. 
 
Рок: континуирано за сваку годину- до децембра месеца текуће године 
Субјекти реализације: ЈП „Војводинашуме", ШУ „Зрењанин"- ГЈ ,Доње потисје", ЈВП Воде 
Војводине ", ВДП"Средњи Банат", Зрењанин. 
 

II. Газдовање шумама 
 

Гајење-нега шума 
Активности: 
Ове активности обухватају орезивање грана, окопавање, међуредну обраду у шумским 
културама, затим чишћење састојина, проредном и санитарном сечом, одржавање просека у 
обиму који утврђује годишњи план газдовања. Радови се планирају у режиму II и III степена 
заштите. 
 
Рок: 2022-2031. године 
Субјекти реализациЈе: ЈП „Војбодинашуме", ШУ „Зрењанин"- ГЈ Доње потисје", ЈВП" Воде 
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Војводине ", ВДП "Средњи Банат", Зрењанин. 
 
Обнављање-трајно и усклађено коришћење шума 
 
Активности: 
У режиму II и III степена заштите сеча обнове ће се вршити у сагласности са планираним 
обимима из Основа газдовања шумама, За десетогодишњи плански период сеча обнове планира 
се на површинама, у складу са режимима заштите, а динамика и распоред површинских захвата 
ће се одређивати годишњим плановима и извођачким програмима шумара. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: ЈП „Војбодинашуме", ШУ „Зрењанин"- ГЈ Доње поптисје", ЈВП" Воде 
Војводине ", ВДП"Средњи Банат", Зрењанин. 
 
Заштита шума 
 
Активности: 
Спроводиће се контролисањем бројности и присутних штетних инсеката и патогених 
микроорганизама, путем дијагностичко-прогнозне службе. За њихово евентуално сузбијање 
користиће се биолошка средства или механички начин. 
Спровођење заштите шума од пожара ће се изводити одржавањем противпожарних појасева 
заоравањем, заштитом од штетног дејства абиотичких фактора, мерама спречавања и санирања 
сушења шума, успостављањем шумског реда и слично. За ванредне случајева (биолошки 
препарати нису ефикасни, неприступачност и сл.), консултоваће се Покрајински завод за заштиту 
природе. 
 
Рок: континуирано-према потреби 
Субјекти реализације: Управљач, Предузећа- управљачи/корисници шума, Покрајински завод за 
заштиту природе, надлежни Покрајински секретаријати и надлежно Министарство за 
заштиту животне средине 
 

Остали шумски производи 
 
Активности: 
Предност ће се дати програмима који су усаглашени са прописаним режимом заштите II и III 
степена и Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне, а који 
доприносе развоју делатности: сакупљање лековитог биља и гљива, пчеларење, коришћење трске 
и слично. 
 
Рок: континуирано-према годишњим плановима 
Субјекти реализације: Управљач, Предузећа- управљачи/корисници шума, Покрајински завод за 
заштиту природе. 
 
Извештајно, дијагнозно - прогнозна служба 
 
Активности: 
Послове извештајно дијагнозно-прогнозне службе на територији Републике Србије врше 
организације које се баве научно-истраживачким радом из области заштите шума, са дозволом 
Министарства. Под овим Активностима се подразумева праћење стања шума, бројности и 
идентификација микроорганизама, штеточина болести и других негативних узрочника 
девастација шумских састојин, као и предлагања мера санације у циљу очувања шумског фонда 
Републике Србије. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, Предузећа- управљачи/корисници шума, Покрајински завод за 
заштиту природе, Институт за тополарство Београд. 
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Управљање површинама под влажним ливадама и пашњацима 
Активности: 

> превести у влажне ливаде и пашњаке део некадашњих површина и омогућити опстанак и 
унапређење аутохтоне флоре и фауне; 

> на одређеним површинама спроводити кошење ливада и контролисану испашу - 
локалитети за санацију и повећање површина под влажним ливадама и пашњацима 
дефинисаће се у за сваку годину програмима управљања. 

 
Рок:континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, Покрајински завод за заштиту природе, Покрајински 
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 
 
Управљање површинама под трском 
 
Активности: 
у складу са решењем Министарства заштите животне средине о условима  заштите природе, 
вршити кошење,уклањање и коришћење трске из Резервата. 
 
Рок:континуирано /сваке године 
Субјекти реализације: Улрављач, Покрајински завод за заштиту природе, Трскари из Белог 
Блата 
 
Управљање пољопривредним активностима 
 
Активности: 

> Обављати активности сточарства, ратарства, воћарства, виноградарства и пчеларства уз 
контролисану и што мању употребу хемијских средстава и развој органске 
пољопривреде, очување и обнављање старих сорти и раса биљних култура и домаћих 
животиња. 

Рок: континуирано/за сваку годину 
Субјекти реализације: Управљач, локално становништво 

> Извршити картирање пољопривредних површина уз формирање базе података по разним 
параметрима (тип земљишта, вегетација, потенцијална станишта, историјат култура, 
корисник или закупац, планирана производња итд.). 

 
Рок: 2031. година 
Субјекти реализације: Управљач, Републички геодетски завод Београд, Покрајински Завод за 
заштиту природе, Град Зрењанин 
 
Воћарство и виноградарство 

> Одржавати воћњаке винограде на постојећим површинама и без повећања капацитета. 
 

Јабучњак у Ботошком риту 
Активности: 

> На јабучњаку планирати производњу и принос јабука на годишњем нивоу у оквиру 
Програма коришћења пољопривредног земљишта. 

> Пратити функционални и просторни развој салаша "Царска јабука": могућност 
проширења површине под јабучњаком; адаптација, проширење или изградња нових 
објеката, прилаза, паркинга и сл.; прокопавања канала или обављање др. хидротехничких 
радоваи сл. 

> Активан мониторинг биодиверзитета, нарочито орнитофауне у Ботошком риту, са 
акцентом на ретке и угрожене врсте флоре и фауне. 

> Рекултивација деградираних локалитета и санирање инвазивних врста у Ботошком риту. 
> Израдити Програм развоја спортско-рекреативно и туристичког риболова за језеро у 

Ботошком риту. 
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Рок: континуирано/за сваку годину 
Субјекти реализације: Управљач, Управа салаша, Покрајински Завод за заштиту природе 
 
> Доношење Програма мера заштите на степским, ливадским и површинама под трском 

на подручју Ботошког рита. 
 

Рок: 2025.година 
Субјекти реализације: Управљач, Покрајински Завод за заштиту природе 
 
Сточарство 
 
Сточарство је заступљено на подручју Специјалног резервата природе "Царска бара", у 
облику слободног пашарења. Циљ Управљача јесте да подстиче развој одрживог сточараства 
уз сарадњу свих корисника простора. 
Активности: 
> На основу Услова заштите природе Министарства заштите животне средине сачинити 

план испаше према простору, бројности грла и времену, који ће се представити 
власницима стоке. 

 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, власници стоке, надлежно Министарство и Покрајински 

завод за заштиту природе. 
> Оживљавања аутентичних салаша усмериће се на узгој традиционалних раса говеда и 

свиња, као и производњи млечних производа и меса са ознаком здраве хране. 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач,власници/корисници,локално становништво 

 
Рибарство 
Активности: 

> Унапређење слатководног рибарства, производња рибље млађи аутохтоних врста; 
 

Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач 
 
Пчеларство 
Активности: 

> Унапређење и промовисање пчеларства на заштићеном подручју, 
 

Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управља, власници/корисници подручја, локално становништа 
 
Откуп земљишта 
Планира се откуп парцела на подручју Резервата са циљем интегралног управљања подручјем - 
квалитетнијег управљања и ревитализације фрагментарних станишта. 
Активности: 

> Израда потребне документације за откуп значајних парцела (картографски, катастарски 
подаци и др.) 

> Израда пројекта за приступање фондовима 
 
Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, власници парцела, надлежне институције 
 

Насипи 
Одржавање насипа који окружују Стари Бегеј и Царску бару у дужини око 22 км као и насипа у 
мужљанском риту, одржава ЈВП „Воде Војводине" - ВДП „Средњи Банат" у сарадњи са 
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Управљачем. 
Активности: 

> редован обилазак, одржавање и санирање оштећења на насипу; 
> контрола и одржавање водног режима у Резервату; 
> у случају трајања ванредног стања од поплава, водопривредном предузећу Управљач 

пружа помоћ у људству и механизацији; 
> обезбеђивање несметаног кретања; 
> други послови који ће се дефинисати Програмом. 

Рок: континуирано 
Субјекти реализације: Управљач, ЈВП " Воде Војводине " - ВДП "Средњи Банат", Зрењанин 
 

 
13.2.Посебне мере заштите 

 
Организација и реализација Активности реализације посебних мера заштите који се односе на 
одређене локалитете - активна заштита станишта и врста. 
Посебне мере заштите СРП „Царска бара", спроводиће се путем великог броја Активности, 
акција и приоритети ће се поставити сходно тренутном стању. 
Посебне мере заштите - Акциони планови 
 
Физички аспекти 
 
 
Предмет 1: Функционални режим вода 
 
У случају неодговарајућег водног режима долази до зарастања Старог Бегеја, што би у дужем 
временском периоду могао да угрози биодиверзитет и природна станишта подручја. 

Основни ииљ 
- Успоставити функционални режим вода који ће омогућити оптималне водостаје током 
године, односно динамику промена нивоа водених површина током године - 
успостављање природног сезонског варирања водостаја. 

Циљ: 
- Унапредити ефикасност управљања водним ресурсима и дугорочно обезбедити 

хидролошке функције заштићеног подручја. 
Смернице 

- Управљати режимом вода и обезбедити еколошке услове за очување биодиверзитета у 
Резервату 

Активности 
o Израда Студије и инвестиционог пројекта за санирање седимената из корита 

Старог Бегеја на дужини целе трасе; 
o Хидротехнички радови на санацији седимената из планиране деонице корита 

Старог Бегеја; 
o Отварање водног огледала на бари Тигањице; 
o Ревитализација „Турског Бегеја"; 
o Чишћење, ревитализација и одржавање канала који повезују Царску, Перлеску 

бару и Тигањицу са Старим Бегејом; 
o Хидротехничке интервенције и редован мониторинг мањих канала, вокова и др 

водених „стаза” којима се плави и исушује заштићено подручје; 
o Реновирање хидролошких објеката који регулишу водостај у Старом Бегеју 

(уставе); 
o Постављање мреже лимниграфа за континуирани мониторинг хидролошког 

режима; 
o Успостављање мониторинга параметара који указује на ниво еутрофикацијских 

процеса; 
o Успостављање оптималних еколошких услова за обезбеђивање и обнављање 

природних вредности и карактеристика реке. 
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Индикатори 
- Сагласност водопривредне организације 
- Не постоје битне промене у развоју заједница у биолошкој разноликости система. 

 

Предмет 2: Деградација екосистема 
 
Основне вредности екосистема због великог притиска околине су угрожене. 
Основни ииљ 

- Очувати функције и вредности барско-мочварног комплекса и заштитити станишта 
ретких и угрожених врста, нарочито миграторних врста птица мочварица. 

Циљ: 
- Рестаурирати деградирано подручје и сачувати мочварни екосистем. 

Смерниие 
- Поставити смернице за трајно ефикасно управљање стаништем и врстама у 

заштићеном подручју; 
- Изградити јавну свест и знање о начину коришћења и важности заштићеног подручја, 

сагласно Рамсарској конвенцији, као и последицама које настају деструкцијом 
мочварног подручја; 

- Рестаурирати мочварни екосистем и деградирану заштитну зону; 
- Смањити негативне утицаје и посебно заштитити осетљиве екосистеме Резервата 

Активности 
- Евидентирање угрожавајућих фактора, анализа и дефинисање и спровођење мера за 

њихово ублажавање или отклањање; 
- Формирање базе података ретких и угрожених врста и природних станишта; 
- Обезбеђивање средстава и штампање имформативног материјала о важности 

мочварних екосистема; 
- Припремање наставног плана и Активности у школама и факултетима, за стицање 

основног знања о мочварним екосистемима; 
- Одржавање еколошких радионица и курсева са демонстрацијом пројеката који ће 

учесницима пружити прилику да се упознају како се руководи конзервацијом 
мочварног подручја од стране Управљача и различитих корисника простора; 

- Успостављање смерница за рестаурацију погоршаног стања екосистема и заштитне    
зоне;. 

- Спровођење редовног мониторинга на негативне, нарочито антропогене утицаје и 
загађења из спољашњих извора; 

- Спровођење посебних мера заштите. 
Индикатори 

Рестаурирана површина заштићеног подручја; 
- Уведен наставни план о мочварним подручјима; 
- Центар за еколошку едукацију и програме еколошке презентације; 
- Управљање ризичним - негативним утицајима; 
- Заштићени осетљиви екосистеми у Резервату. 

 
Биолошки аспекти 
 

Предмет З: Станиште риба и рибљи фонд 
 
Мочеарно-барски екосистеми мочварног подручја су угрожени од стране риболоваца и 
антропогених утицаја 
Основни ииљ 

- Мочварно-барски екосистем СРП „Царска бара” може сачувати своје вредности и 
функционисати као станиште миграторних водених птица и риба. 

Циљ: 
- Заштитити мочварно-барски екосистем - успоставити еколошку равнотежу 

нарушених природних вредности које су последица природних непогода или 
људских (не) Активности. 
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Смерниие 
- Побољшати и унапредити хидролошки режим вода у Резевату; 
- Контролисати и пратити стање ретких и заштићених врста риба; 
- Повећати бројност популације аутохоних врста риба; 
- Заштитити рибља плодишта за природан мрест риба и забранити све угрожавајуће 

радње на тим подручјима. 
Активности 

- Измуљавање Старог Бегеја на траси укупне дужине; 
- Чишћење и дренирање канала - водених стаза које повезују водене екосистеме; 
- Одржавање отворене водне везе између тока Старог Бегеја и околних бара, мртваја, 

нарочито везе са Царском баром; 
- Успостављање и одржавење оптималног водостаја за опстанак и репродукцију 

рибљег фонда; 
- Подржавање Активности риболоваца да током године изловљавају алохтоне врсте 

које утичу на смањење броја аутохтоних врста риба; 
- Подизање свести друштва о негативним ефектима уношења или враћања алохтопих 

врста риба водени екосистем; 
- Контрола величине и врсте уловљене рибе од стране рекреативних риболоваца; 
- Вршење редовног мониторинга на ретке и заштићене врсте риба; 
- Подржавање научно-истраживачког рада на испитивању фауне риба у Старом Бегеју 

и Царској бари; 
- Порибљавање са рибљом млађи аутохтоних врста; 
- Одржавање делова Резервата који су трајно под водом и који се повремено налазе 

под водом, као водени простор од значаја за природну репродукцију риба; 
-Спровођење забране риболова у време ловостаја и недозвољеним алатима; 
- Спровођење мера заштите рибљих плодишта, спашавања рибе и рибље млађи са 

плавних терена и забране вршења риболова на теренима који нису планирани за 
риболов. 

Индикатори 
- Ниво воде Старог Бегеја је оптималан; 

Канали су еколошки повезани; 
- Река напаја водом сталне баре и мртваје; 

Број људи, риболоваца и омладине подржава Активности; 
Иницијатива локалне заједнице за заштиту рибљег фонда; 

- Популација аутохтоност врста рибе се повећала; 
Риболовци препознају осетљива рибља плодишта; 

- Сагласност између риболоваца и корисника подручја 

Предмет 4 : Станиште водених птица и орнитофауна 
 
Станиште водених птица је угрожено неодговарајућим водним режимом и антропогеним 
утицајима. 
Основни ииљ 

- Мочварно-барски екосистем СРП „Царска бара" може сачувати своје вредности 
и функционисати као станиште миграторних водених птица. 

Циљ: 
- Заштитити мочварно-барски екосистем - успоставити еколошку равнотежу 

нарушених природних вредности које су последица природних непогода или 
људских (не) Активности 

Смернице 
- Побољшати и унапредити хидролошки режим вода у Резевату; 
- Подизати свест и упознавати пољопривреднике и омладину о значају водених 

птица и мочварних подручја; 
- Одредити корисницима подручја и месним канцеларијама смернице, локације 

и одговарајуће време за испашу стоке; 
- Пратити бројност и стање орнитофауне. 
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Активности 

- Чишћење и повезивања канала између Старог Бегеја и сталних бара и повећање 
водног огледала у Тигањици; 

- Успостављање и одржавање оптималног водостаја за гнежђење и репродукцију 
водених птица; 

- Спровођење активности на промоцији и подстицање пољопривредника и 
омладине да сазнају више о важности очувања онитофауне у Резервату; 

- Обележавање локалитета у сарадњи са пољопривредницима и омладином и 
спровођење мера конзервације одморишта за птице, нарочито мера заштите 
Царске баре; 

- Одређивање смерница, простора и времена за испашу стоке у заштићеном 
подручју. Усаглашавање интереса Управљача, власника/корисника (земљишта 
и стоке) и локалних заједница; 

- Вршење редовног мониторинга бројности и стања орнитофауне, а нарочито 
ретких и угрожених врста; 

- Подржавање научно-истраживачког рада на праћењу орнитофауне у Резервату, 
као и фото/видео записе. 

Индикатори 
- Канали су еколошки повезани; 
- Река напаја водом сталне баре и мртваје; 

Бројност омладинаца, чиновника и локалног становништва који је прошао 
обуку; 
Риболовци, ловци, вланици/корисници и посетиоци препознају осетљиво 
станиште птица; 

- Сагласност Управљача, власника стоке, власника/корисника земљишта и 
месних канцеларија о начину, простору и времену испаше; 

- Орнитолошка база података; 
- Објављени научни орнитолошки радови и фото/видео материјал. 
 

Предмет 5: Шуме 
 

Шуме и шумска вегетација су угрожени неодговарајућим водним режимом и антропогеним 
утицајима. 

Основни ииљ 
- Шуме и шумска вегетација могу сачувати своје вредности и вишенаменску 

функцију у заштићеном пдручју. 
Циљ: 

- Заштитити и осигурати природни и неометани развоја шумских екосистема 
у Резервату. 

Смернице 
- Трајно пратити шумске екосистеме у Резевату; 

 - Пратити развој и ширење шумских састојина према ливадама, у сврху           
спречавања зарастања ливада; 

- Унапређивати ресурс шума у заштићеном подручју; 
- Не предузимати управљачке Активности осим у ванредним околностима 

које озбиљно угрожавају шумске екосуставе (нпр. пожарима). 
Активности 

- Мониторинг на режим влажења шумских састојина; 
- Мониторинг на појаву губара, других штеточина и болести која могу 

угрозити шумске састојине у већем обиму; 
Праћење бројности и  разноврсности орнитофауне у шумском екосистему; 

- Израда Плана заштите шумских еколошких система и њихов развој у 
скаладу са Законом о заштити природе; 

- Сузбијање инвазивних врста; 
- Предузимње непосредних Активности у шумском екосистему само у 

инцидентним ситуацијама и у сарадњи са ЈП које газдује шумама. 
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Индикатори 
- Мониторинг фауне и флоре у шумском екосистему не показује значајно 

смањење величине популације и биолошке разноликости. 
 

Физичко-хемијски аспекти 
 
Предмет 6: Квалитет воде 
 
Квалитет воде у СРП „Царска бара" има тенденцију опадања под утицајем различитих 
загађивача (локална насеља, викендице, пољопривреда, бродоградилиште, туристичке 
активности и др.). Већа загађења могу доспети из Тисе и Бегеја. 

Осноени ииљ 
- Квалитет воде у заштићеном подручју је на већем нивоу него што је потребно 

за опстанак и развој акватичне флоре и фауне. 
Циљ: 

- Смањити употребу хемијских препарата у пољопривреди, умањити утицаје 
депонија, отпадних вода локалног становништва, животињских фарми и 
туристичких активности. 

Смерниие 
- Подизати свест пољопривредника о штетности употребе хемијских 

препарата и дугорочних бенефиција заменом са биолошким супстанцама у 
пољопривредној производњи; 

- Обезбеђивање воде задовољавајућег квалитета пре уласка у заштићено 
подручје одређеним нивоом пречишћавања, 

- Управљање и контрола извора загађења, отпадних материја и смећа у 
Резервагу; 
- Мониторинг квалитета вода у Старом Бегеју, Царској бари и оближњим 
каналима; 
- Мониторинг квалтета вода у Тиси и Бегеју. 

Активности 
- Едукација пољопривредника о негативним ефектима хемијских препарата у 
производњи; 
- Обучавање пољопривредника са техникама и методама за продукцију и 

коришћење биолошких пропарата за заштиту од болести и штеточина, као и 
био ђубрива; 

- Постављање пречистача воде пре уласка у заштићено подручје; 
- Информисање и апеловање на локалне заједнице и посетиоце - туристе, да 

смање количину отпадака и смећа на подручју Резервата и околине; 
- Покретање локалне Управе да процени и спроведе ефикасну контролу 

дивљих депонија и одлагања отпада; 
- Одређивање метода и локација где ће се вршити мониторинг квалитета вода; 
- Организовање радионица за волонтере и локалне заједнице како би подржали 

програм мониторинга; 
- Сарадња са Хидрометеоролошким Заводом Србије. 

Индикатори 
- Пољопривредници који користе заштићено подручје су информисани и 

едуковани; Количина отпада је смањена; 
- Људи реагују позитивно на процену квалитета вода и увођења 

институционалног мониторинга; 
- Бројни волонтери и чланови локалних заједница сарађују на мониторингу 

квалитета вода; Редовни извештају Хидрометеоролошког Завода Србије о 
стању Тисе и Бегеја. 
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Коришћење и управљање 
 

Предмет 7 : Развој подручја и управљање 
 
Земљишни инвеститори врше притисак на подручје у границама и око заштићеног подручја. 

Основни ииљ 
- Организовати ефикасност управљачког тима са власницима/корисницима 

подручја и другим заинтересованим странама, са утврђеним механизмом за 
одрживо управљање Резерватом. 

Циљ: 
- Ојачати капацитете локалне Управе, месних канцеларија и заједница да 

ефикасно учествују и спроводе заштиту Специјалног резервата природе у 
складу са националним и међународним уговорима и законима. 

Смернице 
- Идентификовати границе заштићеног подручја на терену, дигиталној 

ортофото карти и катастарском плану; 
- Ојачати капацитет и ефикасност Управљача, локалних административних 

организација и других субјеката како би се подручјем управљало у складу 
са Рамсарском конвенцијом; 

Активности 
- Премеравање и маркирање граница заштићеног подручја и граница режима 

заштите; 
- Обележавање граница и режима заштите је усклађен са Уредбом; 
- Едуковање и обучавање Управљача, представника административних 

организација и чланова локалних заједница о спровођењу управљања 
подручјем у складу са Рамсарском конвенцијом и националним законима; 

- Обучавање лидера месних заједница и локалне администрације да сарађују 
са Управљачем на спровођењу пројеката, мониторингу и проценама стања 
заштићеног подручја; 

- Реализација студијских путовања на друга слична заштићена подручја; 
- Организовање волонтерске групе из редова локалних заједница које ће се 

придружити релевантним институцијама за мониторинг повреда својине, 
деструкција и коришћења заштићеног подручја и подручја око Резервата. 

Индикатори 

 Извештај о маркирању и постављану граница заштићеног подручја и 
граница режима заштите; 

 Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе „Царска бара“ 
одређене су границе Резервата. 

 Обучена стручна служба Резервата и бројни представници локалног 
становништва; 

 Број обучених представника локалних заједница и административних 
радника; 

 Број запослених у стручној служби Резервата и представника локалних 
заједница, који учествују у студијским путовањима; 

 Организована је група чувара-волонтера. 
 

Коришћење и управљање 
 
Предмет 8: Еколошка свест и едукација 
 
Друштво нема довољно знања и разумевања о интегрисаним функцијама и вредностима СРП 
„Царска бара". 

Основни циљ 
- Заштићено мочварно подручја егзистира уз одрживо коришћење и пружа 

добробит локалном становништву и заједници. 
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Циљ: 
- Едуковати и изградити свест код људи, пољопривредника, омладине и шире 

јавности о важности екосистема и коришћења заштићеног природног добра 
и како биљне и животињске врсте треба заштитити и очувати, у складу са 
Рамсарском конвенцијом. 

Смернице 
- Промовисати еко-туризам у сарадњи са локалним становништвом и 

унапређивати вредности подручја. 
Активности 

- Одмеравање и развијање подручја са акватичним биљним и животињским 
ресурсима, које имају високи потенцијал као еко-туристичка атракција; 

- Припремање плана за однос са јавношћу и промотивних брошура са 
садржајем еко- туристичких атракција и важних туристичких Активности у 
заштићеном подручју (обилазак Резервата бродом, вожња чамцем, кануом, 
шетња стазом здравља...); 

- Обучавање чланова заједнице и младих да се укључе у туристичке 
активности и спровођење туристичких програма. 

Индикатори 
- Репортажа о еко-туристичким атракцијама заштићеног подручја; 
- Промотивни план за однос са јавношћу и брошуре са еко-туристичким 

атракцијама Резервата; 
- Број чланова заједнице и младих, који су прошли обуку. 

 
 
Коришћење и управљање 
 
Предмет 9: Екотуризам 
 
Туристичка понуда заштићеног подручја није у потпуности искориштена 

Основни циљ 
- Заштићено мочварно подручје пружа могућности за развој екотуризма. 

Циљ: 
- Унапредити туристичку инфраструктуру и туристичку понуду у складу са 

највишим стандардима. 
Смернице 

- Промовисати еко-туризам у сарадњи са локалном самоуправом, туристичким 
организацијама и агенцијама. 

Активности 
- Изградња паркинга за посетиоце са пратећим садржајима као што су 

сувенирнице и др.; 
- Уређење центра за посетиоце са реконструисаним летњиковцима и осталим 

објектима који су у функцији екотуризма; 
- Изградња стазе од паркинга за посетиоце до Центра за посетиоце; 
- Реконструкција видиковца на Перлеској бари, 
- Уређење стазе здравља 
- Изградња дрвеног пешачког моста на Старом Бегеју; 
- Постављање туристичко информативне саобраћајне сигнализације на 

регионалној саобраћајници Ib 13 у правцу Зрењанина и у правцу Београда, 
Индикатори 

- Репортажа о еко-туристичким атракцијама заштићеног подручја; 
- Промотивни план за однос са јавношћу и брошуре са еко-туристичким 

атракцијама Резервата; 
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14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕДПОСТАВКЕ ЗА 
ИЗВРШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У УПРАВЉАЊУ ЗАШТИЋЕНИМ 
ПОДРУЧЈЕМ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
На основу члана 69. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10, 

91/10,14/16, 95/18-др. закон и  71/21) , финансирање заштићеног подручја обезбеђује се из:  
1) средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно локалне самоуправе; 
3) накнада за коришћење заштићеног подручја; 
4) прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем; 
5) средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите 

природе; 
6) донација, поклона и помоћи; 
7) других извора у складу са законом. 
 
Део буџетских средстава обезбеђује се из субвенција за заштићена природна добра од 

националног интереса, које се сваке године утврђују Законом о буџету Републике Србије и 
додељују управљачима заштићених подручја од националног интереса на основу посебне Уредбе 
Владе. 

Право на коришћење ових средстава имају сви управљачи заштићених подручја од 
националног интереса, односно национални паркови и заштићена подручја проглашена уредбом 
Владе, а на основу Програма управљања заштићеног подручја за текућу годину на које 
министарство даје сагласност у складу са законом. План и Програм управљања морају бити 
усаглашени, јер се Планом управљања, који се односи на период од десет година, одређују начин 
спровођења заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, смернице и приоритети 
за заштиту, а Програмом управљања се ти задаци остварују за сваку годину за коју је и  План 
донет. 

Учешће субвенција у предрачунској вредности средстава потребних за реализацију 
програма управљања може износити до 80%, а додела врши се по захтеву за доделу средстава 
субвенција за заштићена природна добра које управљачи подносе на основу обавештења 
министарства надлежног за послове животне средине са којим  закључују уговор о висини и 
начину коришћења односно намени тих средстава. 

Средства субвенција за 2023. и 2024. годину биће опредељена у оквиру лимита на разделу 
министарства надлежног за послове заштите животне средине. 

Политика расподеле средстава субвенција, у оквиру укупних средстава утврђених Законом 
о буџету, подразумева да Управљач заштићеног подручја у једној години може добити већа 
средства, а у другој мања, у зависности од значаја и приоритета субвенционисаних радова и 
активности, тако да та средства не морају имати континуирани раст у десетогодишњем периоду.  

То значи да се лимити утврђени фискалном стратегијом на разделу Министарства 
надлежног за послове животне средине, у оквиру кога су и средства субвенција, не морају нужно 
односити на појединачне кориснике субвенција, већ та средства појединим управљачима могу 
бити значајно умањена а другим повећана, уколико се ради о завршетку започетих или 
започињању нових пројеката који су од општег интереса. 

 
У складу са планираним активностима и задацима које треба да изврши Управљач у оквиру 

Плана управљања за период 2022. – 2031. године процењено је да су неопходна финансијска 
средства у износу од:   

 
Период 

2022-2031 
Учешће Свега 

Управљач:                Буџета РС 
динара 27.049.996 125.230.000 152.279.996 

 
Динамички план је сачињен тако да се направи континуирано финансирање радова без 

одређених великих колебања укупних трошкова по годинама. 
 

 
План трошкова обухвата следеће: 
 
1. Трошкови на изради управљачких докумената (правилник о унутрашњем реду, план 
управљања, одлука о накнадама, програм управљања и извештај о остваривању програма); 
 
2. Трошкови на обележавању (спољне границе, табле - ознаке); 
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3. Трошкови чувања (бруто зарада чувара, материјални трошковии чувара попут набавке 
униформе, израде легитимације, набавке горива, опреме); 
 
4. Трошкови уређења резервата и околине (инфотабле, путокази, стазе, мобилијар, ложишта, 
дрвени мостови и реконструкција воденица); 
 
5. Трошкови презентације резервата (израда WEB презентације, штампање публикације за 
посетиоце). 
 

 
 
С обзиром да се План управљања ради за период од 10 година, као и да је тешко у овом тренутку 
предвидети трошкове у десетој години примене Плана управљања, за сваку годину дате су 
пројекције видова радова које треба урадити сходно планираним циљевима уз процену 
потребних финансијских средстава полазећи од садашњих јединичних трошкова.  
 
 
 
 
                                                                                               В.Д.ДИРЕКТОРА 
                                                                                               Др Дејан Јованов 


