Мр Снежана АНТОНИЈЕВИЋ,1 Дејана ЛУКИЋ,2 Лепосава СОЈИЋ3 и
Јасна ТРИФУНОВИЋ4

ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ
ПАРКОВИМА ГРАДА БЕОГРАДА
Апстракт
У најужој зони репрезентативног дела града Београда налазе се два заштићена природна добра: Академски и Пионирски парк. На основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/93, 53/95, 135/04),
Правилника о категоризацији заштићених природних добара („Службени гласник РС“,
бр. 30/92) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр.
14/04, 30/04, 19/05), Скупштина града Београда је на седници одржаној 24. 12. 2007.
године донела Решења број 501-680/07-С и 501-679/07-С о стављању под заштиту природних добара „Академски парк“ и „Пионирски парк“.
Академски парк, укупне површине 1ha 45a 90m2, налази се у средишту просторне
целине Стари Београд, на Студентском тргу, између Васине и Узун Миркове улице. Просторно културно-историјске целине: Подручје око Доситејевог лицеја, чији је Академски
парк саставни део, као и Подручје Кнез Михаилове улице, у непосредној близини Парка,
проглашене су за културна добра од изузетног значаја за Републику Србију. Академски
парк је, током дуге историје Београда, био место бурних збивања. Будућа археолошка
истраживања на простору евидентираном као локалитет археолошког споменичког наслеђа, пружиће додатне чињенице и сведочанство о дешавањима из римског периода.
Пионирски парк, укупне површине 3ha 60a 13m2, налази се у најужој централној
зони Београда, која представља културно, управно-адмистритативно и трговачко седиште престонице. Данашњи Пионирски парк, а некадашња Дворска башта, чини заштићену околину непокретних културних добара: зграде Старог двора - данас зграда Скупштине града Београд и Новог двора – данас седиште председника Републике Србије.
Парк са широм околином заузима важно место урбаног ткива Београда и заједно са дворским здањима представља културно-историјско наслеђе које сведочи о догађајима посебно битним за развој државе и града током прошлих векова.
Академски и Пионирски парк заштићени су по основу Закона о заштити животне
средине као споменици природе, у циљу одржавања и унапређења стања ботаничких и
естетских вредности дендрофонда, очувања биоеколошких, просторно-амбијенталних и
културно-историјских карактеристика, важних и као туристички потенцијал, за неговање препознатљивог идентитета Београда. Да би се обезбедило интегрално управљање
(интегративни приступ заштити природног и културно-историјског наслеђа) заштићеним парковима, неопходно је укључити основне димензије капацитета менаџмента: систем управљања који се састоји од политичке подршке (интересовања локалне заједнице
и државе за ову област), законодавстава и планова управљања, расположивих ресурса
(средстава) који обухватају особље (људске ресурсе), обезбеђене изворе средстава, инфраструктуру и информације прикупљене кроз мониторинг, као и неопходну сарадњу
са Заводом за заштиту природе Србије, Заводом за заштиту споменика културе града
Београда и надлежном инспекцијском службом.
Кључне речи: заштићена природна добра, дендрофлора, културно-историјско наслеђе, интегрално управљање заштитом, град Београд.
1
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3
4

Мр Снежана Антонијевић, ЈКП „Зеленило Београд“
Дипл.инж.п.а., Завод за заштиту природе Србије
Дипл.инж.шумарства, Министарство животне средине и просторног планирања Србије
Дипл.инж.пољ., ЈКП „Зеленило Београд“
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Заштићени паркови – културно-историјски развој
У најужој зони репрезентативног дела града Београда налазе се два
заштићена природна добра: Пионирски и Академски парк. На основу Закона
о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/93,
67/93, 48/93, 53/95, 135/04), Правилника о категоризацији заштићених
природних добара („Службени гласник РС“, бр. 30/92) и члана 31. Статута
града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 14/04, 30/04, 19/05),
Скупштина града Београда је на седници одржаној 24. 12. 2007. године
донела решења број 501-680/07-С и 501-679/07-С о стављању под заштиту
природних добара „Академски парк“ и „Пионирски парк“.
Академски и Пионирски парк заштићени су по основу Закона као споменици природе, ради одржавања и унапређења стања ботаничких и естетских
вредности дендрофонда, очувања биоеколошких, просторно-амбијенталних
и културно-историјских карактеристика, важних и као туристички потенцијал, за неговање препознатљивог идентитета Београда.
Академски парк
Академски парк, укупне површине 1ha 45a 90m2, налази се у средишту
просторне целине Стари Београд, на Студентском тргу, између Васине и Узун
Миркове улице. Просторно културно-историјске целине: Подручје око Доситејевог лицеја, чији је Академски парк саставни део, као и Подручје Кнез Михаилове улице, у непосредној близини Парка, проглашени су за културна добра од изузетног значаја за Републику Србију.
Простор Академског парка на Студенском тргу, током дуге историје
Београда, био је место бурних збивања. Студентски трг, најстарији градски
трг, у доба Римљана био је саставни део цивилног насеља Сингидунума и
представљао је спону између периферије и градског утврђења. На овој локацији нађени су археолошки остаци архитектуре, скулптура и предмети свакодневне употребе, који указују да је ту био центар римског насеља – форум.
Римске терме (остаци римског купатила) откривене 1968. године на простору
Академског парка, најзначајнији су археолошки налаз. Терме датирају из II и
III века, из доба Римљана, када је Сингидунум био на највишој инстанци развоја. Након ископавања, проучавања и конзервације, остаци римског купатила били су једно време презентовани јавности, али због немогућности одржавања, локалитет је затрпан. Претпоставља се да је овом приликом откривен само део архитектонског комплекса који се налази испод површине Парка, а који је неопходно, у сарадњи са стручњацима инстистуција надлежних
за културно наслеђе, обележити одговарајућим информативним таблама као
евидентирани локалитет археолошког споменичког наслеђа. Будућа археолошка истраживања на простору, пружиће додатне чињенице и сведочанство о римском периоду.
Почетак уређења Академског парк као парковске површине започет је
пре око једног века. Првобитно на овом простору је постојало турско гробље.
Пресудно за парковско уређење простора Академског парка била је изградња
Капетан – Мишиног здања 1863. године, као највеће и најлепше грађавине у
Србији, у чијој архиктетури се преплићу утицаји и различити стилови култура
и епоха. У згради су биле смештене скоро све значајне културне и просветне
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установе у Кнежевини Србији. Визура из Парка на ово здање данас представља саставни део доживљаја парковског простора. Простор наспрам овог
знчајног објекта захтевао је одговарајуће уређење, те је 1886. године започето
формирање такозваног „Малог парка“, који добија назив – Панчићев парк,
када је 1897. године постављен споменик чувеном природњаку Панчићу.
Уређење је завршено 1889. године. Након затварања Велике пијаце 1927. године, Академски парк се коначно уобличава 30-тих година XX века, постављањем споменика првом министру просвете, Доситеју Обрадовићу и изградњом барокне ограде која и данас украшава ободни простор парка. У Академском парку је постављен и споменик у част Јовану Цвијићу, чувеном српском
географу и научнику. Ови споменици заштићени су као културна добра.

СЛИКА 1. СПОМЕНИЦИ ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ У АКАДЕМСКОМ ПАРКУ

Данас је Академски парк градски парк са системом стаза пројектованим
у класичном стилу и вегетацијом решеном у пејзажном (слободном) стилу.
Вредност Академског парка огледа се у његовој диспозицији, ботаничком,
биоеколошком, културно-историјском и амбијенталном карактеру. Академски парк представља вредну ''дендролошку збирку'' аутохтоних и алохтоних
врста. У целини посматрано дендрофонд је задовољавајуће здравствене и естетске вредности. Поједини примерци дендрофлоре се истичу знатним димензијама и старошћу. Неки од њих датирају од самог формирања Парка. Такав је био примерак јапанске софоре (Sophora japonica L.), чија је старост процењена на преко 120 година. Међутим, дужи низ година је један део жилишта
софоре евидентно пропадао, одвајао се од приданка и без обзира на све предузете биолошке мере, процес пропадања није заустављен. Услед реалног постојања могућности да се стабло извали и сруши, а на основу стручног мишљења Завода за заштиту природе Србије, овај изузетан примерак софоре је
почетком 2008. године уклоњен. Као обележје постојања, академски вајар Богдан Вукосављевић урадио је пројекат израде уметничке клупе (украсни мо329

билијар) на месту егзистирања стабла. Уметничка клупа ће бити израђена на
бронзаном постољу облика веродостојног импозантном оригиналном жилишту посечене софоре и од делова добијених од дрвета посеченог дебла. Дрво
софоре, је као материјал погодна за обликовање и има изузетно декоративну
текстуру. Околни простор ће бити употпуњен са три млада стабла исте врсте
и информативном таблом о пореклу уметничке клупе.
Иако малих димензија, Академски парк је као
зелена оаза, биолошко-еколошки, функционално
и естетски значајан саставни део градског миљеа.
Оплемењује амбијенталну целину најстаријег дела
Београда, дајући му посебну лепоту и топлину.

СЛИКА 2. ИЗГЛЕД БУДУЋЕ УМЕТНИЧКЕ КЛУПЕ У АКАДЕМСКОМ ПАРКУ

Пионирски парк
Пионирски парк, укупне површине 3 ha 60 a 13 m2, налази се у најужој
централној зони Београда, која представља културно, управно-адмистритативно и трговачко седиште престонице. Данашњи Пионирски парк, а некадашња Дворска башта, чини заштићену околину непокретних културних
добара: зграде Старог двора – данас зграда Скупштине града Београд и Новог двора – данас седиште председника Републике Србије. Парк са широм
околином заузима важно место урбаног ткива Београда и заједно са дворским здањима представља културно-историјско наслеђе које сведочи о догађајима посебно битним за развој државе и града током прошлих векова.
Почетак развоја простора који данас обухвата Пионирски парк са околином, везује се за 1842. годину, када је започето планско оснивање новог Београда ван Шанца, као и реконструкција старе вароши. У оваквом урбанистичком развоју, важно место је заузела траса данашњег Булевара краља
Александра (који је у римском периоду био пут за Виминацијум, у турско доба
Цариградски друм, потом у 19. веку – Фишегџијска чаршија). Широки слободни околни простор уз пут све до данашње Улице краљице Наталије, почетком 19. века купио је Стојан Симић, политичар и један од најбогатијих људи
кнежевине Србије. Са друге стране пута, на простору данашњег Дома народне скупштине био је марвени трг, познат и по џамији, „Батал-џамији“, која је
од Карађорђевог освајања Београда (1807) била у рушевном стању, по чему и
носи име. Срушена је почетком припрема за изградњу Дома народне скупштине, који је подигнут 1907. године.
Симић је убрзо продао држави конак заједно са баштом за потребе формирања резиденције новог кнеза Србије – Александра Карађорђевића. Затим
је 1882. године, када је Србија проглашена краљевином, саграђен Стари краљевски двор тј. двор краља Милана. Од 1961. године ту је смештена Скупштина града Београда. Изградња Новог краљевског двора тј. двор краља Aлександра I Карађорђевића, започета је 1911. године, а завршена 1922. године.
Концепција градње је везана за архитектуру Старог двора са којом чини
јединствену целину.
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После Другог светског рата, 1945. године уклоњен је високи камени зид
који је затварао дворску башту и тако је она постала јединствени зелени градски простор назван Пионирски парк, по чесми посвећеној пионирима која је
изграђена 1952. године. Тако је остварен урбанистичко-архитектонски склоп
истакнуте естетске и амбијенталне вредности, који се одржао до данас, са
Пионирским парком као једним од првих паркова Београда, који је очигледан пример утицаја тадашње развијене Европе који су допирали у Србију.
Важност положаја Пионирског парка и читавог околног простора, у савременој структури гада, дефинисана је постојећим правцима главних градских саобраћајних токова којима је окружен и ограничен: Булевар краља Александра – са североисточне стране, Улица кнеза Милоша – са југоисточне
стране и Улица краља Милана са југозападне стране.
У концепцијском смислу, простор Парка данас чине три просторно
различите потцелине: прва – уз Улицу кнеза Милоша, решена у пејзажном
(слободном) стилу, представља највећи и најквалитетнији део Парка са највише квалитетног дендролошког растиња; друга – цветни партер испред зграде
Скупштине града, без високог растиња, и трећа – према Улици краља Милана
са недавно, према доступној архивској грађи, реконструисаном фонтаном,
богато уређеним цветним партером и два бочна дела према зградама дворова
са нешто појединачних високих четинара и лишћара.

СЛИКА 3. ЦВЕТНИ ПАРТЕР ИСПРЕД СКУПШТИНЕ ГРАДА

Богатство Парка чини разноврсна аутохтона и алохтона дендрофлора. Посебно се истичу импозантне димензије највреднијих примерака: храст лужњак
(Quercus robur L.), копривић (Celtis australis L.), гинко (Ginkgo biloba L.), дивљи
кестен (Aesculus hippocastanum L.) и други примерци. Високо вредна дендрофлора обогаћена бројним врстама декоративних цветница и трајница, чине
овај Парк оазом зеленила у граду и пријатним местом за предах пролазника,
одмор посетилаца и игру деце. Као део целокупног система јавног зеленила, Пионирски парк је значајан елемент климатске инфраструктуре града Београда.
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Пејзажно-архитектонска вредност Парка, са значајним визурама које се
пружају на околине просторне елементе, чини нераздвојиву целину са културно-историјским вредностима ширег простора.
Управљање заштићеним парковима
Заштита и унапређење заштићених паркова спроводи се у складу са
важећом законском регулативом из области заштите животне средине, а на
основу акта о заштити и плана управљања који су усклађени са прописаним
режимима заштите. У управљању заштићеним добром, управљач је у обавези
да спроводи мере чувања, унапређења, и промоције заштићеног природног
добра; спроводи прописане режиме заштите; доноси план управљања и акт о
унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом о заштити; обележи заштићено добро; осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог
коришћења заштићеног добра; обезбеди надзор над спровођењем услова и
мера заштите природе; води евиденције о природним вредностима; врши и
друге послове утврђене законом и актом о заштити. У погледу спровођења
акта о заштити управљач има право активне и пасивне легитимације. Управљач је организационо, кадровски и стручно оспособљен за послове заштите и
развоја природног добра.
Управљање заштићеним природним добрима спроводи се на основу плана управљања који је донет и усвојен, уз сагласност Завода за заштиту природе Србије и надлежног органа локалне самоуправе, на период од пет година. План се спроводи оперативним годишњим програмима који садрже послове и задатке оперативно разрађене по садржају тј. облику рада, количинама, просторно одређени и са одговарајућим финансијским показатељима,
као и динамиком извођења радова.
Дугорочним планом су одређени: дугорочни циљеви заштите и одрживог
развоја, анализа и оцена услова за остваривање тих циљева, приказ главних
вредности и природних ресурса, оцена стања заштићеног природног добра,
прироритетне активности на чувању, одржавању и мониторингу природних
и других вредности и чинилаца животне средине као и техничкој, биолошкој
и другој заштити, приоритетне задатке научноистраживачког и образовног
рада, планиране активности на развоју и уређењу простора, активности на
презентацији природног добра, финансијска средства и друге материјалне
претпоставке за извршење плана управљања и начин њиховог обезбеђивања.
Концепција заштите и развоја природних добара „Пионирски парк“ и
„Академски Парк“ дефинише се на основу извршене валоризације стања заштићеног природног добра, система праксе заштите, коришћења и развоја, а
посебно на основу дефинисаних циљева и принципа заштите и могућности
за њихово извршавање, поштујући и нека од основних начела заштите животне средине (начело интегралности, начело очувања природних вредности,
начело одрживог развоја итд.). Ова концепција дефинише основне правце и
елементе Програма тако да се остварују следећи принципи:
• принцип очувања, заштите и унапређења заштићеног природног добра, који се остварује спровођењем одговарајућег режима заштите;
• принцип дугорочног планирања заштите и развоја, уз одређивање времена реализације за сваку предложену меру;
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• принцип интегралне развојне заштите (природно и културно наслеђе),
развој усклађен са стањем и потребама заштићеног природног добра;
• принцип активне заштите уз успостављање одрживих развојних програма који су у складу са прописаним режимом заштите;
• принцип селективног финансирања, динамика и потребна средства за
реализацију исказују се сваке године у зависности од услова и стања реализације Програма;
• принцип природног следа програмских мера и активности и њихов редослед реализације.
Паркови су просторне структуре које представљају складну комбинацију
архитектонских елемената и биљака као градивног материјала. Биолошки
материјал најчешће представља најбитнији градивни елемент парка. Велики
број врста дрвећа и шибља разноврсног порекла и различитих особина захтева хармонично повезивање станишних услова и биолошких особина. Из
тог разлога, ЈКП “Зеленило Београд”, као управљач, предузима све потребне
мере да се тај однос не угрози и да се постојећи услови не измене више од
дозвољених граница које не угрожавају постојеће стање. У циљу успостављања интегралног управљања, односно старања над заштићеним природним добром управљач је започео формирање базе података са циљем бољег
управљања и мониторинга заштићених природних добара. Такође, започето
је формирање научно-стручне основе о стању и вредностима подручја у
сарадњи са научним институцијама (Природњачки музеј Београда, Институт
за ботанику Биолошког факултета) у сврху заштите и развоја као и неутралисања негативних последица појединих појава и процеса који се у заштићеном
природном добру одвијају (у случају свих штетних појава које утичу на здравствено стање и кондицију стабла неопходна је адекватна анализа стручних
институција).
Да би се одржала виталност дрвећа, шибља и партерских аранжмана, а у
циљу не само заштите већ и унапређења природног добра, примењују се све
биолошко-техничке мере заштите и неге. На основу информација прикупљених контируираним мониторингом, а у складу са оперативним програмима
примењене су се следеће биолошке мере заштите, неге и развоја:
• Контрола стања свих стабала у парковима, што укључује израду фотодокументације. Тако се има перманентан увид у стање дендрофлоре у парковима и на време се реагује на сваку уочену промену на стаблима. На пример, на
тај начин је уочено да готово сва стабла имају мањи или већи број сувих грана
у крошњи, које се уклањају, а пресеци се премазују премазом који поспешује
калусирање ткива.
• У току вегетације вршена су хемијска третирања против болести и штеточина (фунгициди из групе benzimidazola – препарат Benomil, из групе ditiokarbamatа – препарати Аntracol, Мancogal; инсектициди на бази неоникотиноида – Мospilan; акарициди из хемијске групе хиназолини – препарат Demitan) како би постојећа дендрофлора била у што бољем здравственом стању,
с обзиром на специфичне градске услове. Сва хемијска третирања су праћена и фолијарном прихраном стабала (фолијарно ђубриво - Wuxal).
• Посебно се обратила пажња на примерке дендрофлоре осетљиве на болести и штеточине. Утврђено је да дивљи кестен напада фитопатогена гљива
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Guignardia aesculi, која изазива специфичну пегавост листа и његово прерано
опадање, а од штетних инсеката ту је кестенов минер Cameraria ochradela који, такође, ако се не реагује на време инсектицидом, оставља велика оштећења на листу. Европску букву напада буквина лисна ваш, која може потпуно
да осуши лист ако се не сузбија на време. Врсте липа и јавора, такође, напада
лисна ваш која лучењем медне росе и појавом гљиве чађавице смањује асимилациону површину листа и умањује његову декоративну вредност. Атласки
кедар је осетљив на фитопатогену гљиву Botryosphaeria dothidea која изазива
суховрхост и сушење грана многих примерака ове врсте у граду, па би
требало спречити њену појаву у Парку. Тисе угрожава штетна гриња Pentamerismus taxi, која изазива сушење избојака из претходне вегетације, те и њих
треба на време хемијски третирати. Прати се и здравствено стање лишћарског и зимзеленог жбуња које се такође превентивно и корективно хемијски
третира против болести и штеточина.
• У парковима постоје стабла која су веома вредна због своје дуговечности
и успешно одолевају зубу времена, али се на њиховим деблима и дебљим примарним гранама ипак уочавају промене изазване процесима трулежи које је
потребно санирати и одржавати. Зато се ова најугроженија стабла санирају
применом технике дендрохирургије, где се у што већој мери механички уклања болесно биљно ткиво, а обрађена површина се премазује заштитним премазом који поспешује калусирање. Таква стабла се континуирано прате, а саниране површине се перманентно одржавају.
• Вреднија стабла у парку, као и перспективна млада стабла се радикално
(преко корена) прихрањују основним минералним ђубривом, што доприноси
бољим условима развитка ових стабала.
• У парковима постоје стабла која су у веома лошем стању и она се, уз сагласност организације за заштиту природе, уклањају да не би угржавала посетиоце парка и умањивала естетску вредност заштићеног простора.
Уређење заштићених паркова подразумева и радове који су континуални:
одржавање (кошење, грабуљање, заливање...), санација травњака, садња и
одржавање сезонског цвећа, одржавање и попуна перена, одржавање и нега
ружа и живице, одржавање и нега шибља, одржавање комуналне хигијене на
целом подручју природног добра.
У циљу обавештавања и презентације заштићеног природног добра и едукације посетилаца унутар простора заштићених паркова до краја текуће године поставиће се информативне табле (на српском и енглеском
језику). Старалац ће обележити вредне примерке дендрофлоре са њиховим битним карактеристикама, као и занимљивостима о појединим врстама. У склопу интегралног упСЛИКА 4. ИЗГЛЕД ИНФОРМАТИВНЕ ТАБЛЕ НА рављања заштићеним парковима града БеСРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ограда ЈКП “Зеленило Београд”, као њихов
старалац, препознало је потребу очувања природних вредности у овим добрима, при чему први корак у изналажењу мера очувања и заштите представља
инвентаризација природних вредности, утврђивање њихове динамике број334

ности, биономије, преференције станишта и склоништа. Приликом редовних
послова на уређењу и конзервацији појединачних старијих примерака дрвећа у заштићеним парковима, у дупљама је уочено присуство колонија слепих
мишева (Chiroptera) – врсте које су заштићене Уредбом о заштити природних
реткости („Службени гласник РС“, бр. 50/93, 93/93, 10/94). Ови налази уредно су пријављени надлежним институцијама.
Током марта и априла 2008. године мешовита екипа састављена од експерата ЈКП „Зеленило Београд“, Природњачког музеја Београда, Завода за
заштиту природе Србије и Републичке инспекције за заштиту животне средине излазила је у поменута заштићена природна добра ради прегледа станишта и склоништа слепих мишева и других сисара. Том приликом утврђено је
њихово потенцијално присуство и маркирана су појединачна стабла која већ
јесу или су потенцијална склоништа ових сисара, што је произвело потписивање и примену Уговора о научној сарадњи са Природњачким музејом на
утврђивању састава фауне слепих мишева и других сисара заштићених
природних добара, као и начина на који представници појединачних врста
користе дате биотопе, односно, какав је и колики значај биотопа за присуство
и живот сисара, а нарочито оних врста које су сврстане у категорију
природних реткости или имају статус угрожених врста.

СЛИКЕ 5. И 5А. ПРИМЕРЦИ СЛЕПИХ МИШЕВА ПРИСУТНИХ У ЗАШТИЋЕНИМ ПАРКОВИМА

Урбано станиште не може се посматрати као јединствен екосистем, јер је
он у највећем броју случајева мозаик различитих биотопа. С временом фауна
урбане средине доживљава квантитативни и квалитативни врхунац. При томе технолошки развој и висок степен урбанизације изазива веома брзе и честе промене фауне. Због тога се као неопходност намеће потреба посвећивања
веће пажње урбаним зооценозама, односно градској фауни и њеним феноменима. Градска фауна заслужује да буде очувана и заштићена као посебан,
значајан елемент урбане средине с једне стране, али и као естетски и психолошки феномен неопходан у животу урбаног човека. При томе ретке и угрожене врсте, а нарочито оне животињске, имају посебан статус и њихово очување, као и очување њихових станишта и склоништа представља основ заштите самог природног добра. Реализација пројекта предвиђена поменутим Уговором одвија се по фазама које обухватају технике и методе детектовања,
335

хватања и маркирања појединачних примерака слепих мишева и других
сисара, налажења њихових склоништа на стаблима дрвећа и пратећим и
околним стамбеним и другим објектима, детектовање концентрисања јединки и њихових важних станишта за исхрану, утицај човекових активности на
присуство и живот сисара у заштићеним природним објектима. Први резултати су унели ново светло у досадашње познавање проблематике, а који би
били од круцијалног значаја за изналажење, развој и примену приоритетних
и пригодних мера очувања и управљања. С обзиром на то да обухватнија и
опсежнија истраживања фауне слепих мишева и осталих сисара у Београду,
а посебно на поменутим заштићеним природним добрима никада нису рађена, веома је вероватно да приликом реализације пројекта буду забележене нове врсте за фауну сисара Београда.
Спроводећи све планиране мере заштите и развоја, старалац је формирао
чуварску службу коју у првој години чине чувари са подручја Старог Града, уз
редовни надзор стручњака Службе за заштићена природна добра и Сектора
одржавања јавних зелених површина. Програмом је планирано постављање
тзв. ,,чувара заштићеног парка,, за сваки парк посебно. На основу Правилника, претходно ће се извршити посебна едукација за чуваре због специфичности заштићених простора, као и набавка посебних униформи са oзнакама заштићеног природног добра и обавезне службене легитимације.
У протеклом периоду чуварска служба је обавила свој основни задатак и
реаговала на све противзаконите појаве уз добру сарадњу са надлежним инспекцијским органима. Системски проблем у раду чуварске службе је немогућност наплата мандатних казни прекршиоцима.
Систем управљања заштићеним парковима града Београда обухватио је
све неопходне сегменте. ЈКП „Зеленило Београд“, као старалац, поседује све
предуслове да оствари основне циљеве заштите и унапређења заштићених
паркова који се квалитативно и квантитативно исказују кроз капацитете неопходне за доброг управљача, а пре свега:
- располаже људским ресурсима који се огледају у потребном броју стручно оспособљених извршилаца,
- поседује савремену техничку опрему уз неопходну сарадњу пратећих
техничких служби,
- редовно обезбеђује потребна сопствена средства за спровођење програма заштите и развоја,
- остварио је и неопходну сарадњу са свим стручним и државним институцијама које се у оквиру свог посла баве заштитом природе.
Поред наведених чинилаца за добро управљање од посебне је важности одлична сарадња са локалном самоуправом која се поред осталог огледа у веома
важном сегменту – град Београд редовно обавља суфинансирање трошкова
спровођења програма заштите и развоја за заштићене паркове, као и сва заштићена природна добра на својој територији која је актима ставио под заштиту.
Закључак
Сви наведени подаци о досадашњем интегралном управљању заштићеним парковима града Београда иду у прилог констатацији да је старалац постигао свој циљ – започео је свеобухватан процес заштите и развоја природних добара датих му на старање.
336

Заштићени паркови као природна добра имају и додатну димензију као
историјско и културно-парковно наслеђе. Најчешће представљају, са непокретним културним добрима-градитељским наслеђем, нераздвојиву целину.
У поступку управљања морају имати третман различит од приступа управљању осталим врстама заштићених природних добара. Из тог разлога неопходно је остварити тесну сарадњу са Републичким заводом за заштиту споменика културе и Заводом за заштиту споменика културе града Београда.
Управљање заштићеним природним добрима дефинисано је решењима о
заштити као споменика природе, која су конципирана тако да се обухвате
све вредности наведене у стручним основама заштите. Поред тога, неопходна је афирмација заштићених паркова као делова вредне амбијенталне
целине и јавног простора, који истичу силуету и одређују идентитет Београда.
У том смислу, даљим развојем и унапређењем потребно је потенцирати важност интегративне заштите и мудрог коришћења и унапређења природних и
културних вредности Београда, који постаје важна туристичка дестинација у
мрежи европских метропола.
Abstract
The core zone of the representative part of the city of Belgrde includes two protected
sites: the Academic Park and the Pioneer Park. On the basis of the Environmental Protection
Law („The Official Gazette of R Serbia“, Nr. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/93, 53/95,
135/04), the Rule Book on Classification of Protected Natural Sites („The Official Gazette of R
Serbia“, Nr. 30/92) and Article 31 of the Statute of the City of Belgrade („The Official Gazette
of the City of Belgrade“ Nr. 14/04, 30/04, 19/05), the City Assembly of Belgrade at its
session held on 24 December 2007 adopted decrees Nr. 501-680/07-С and 501-679/07-С
granting the status of protected natural sites to the „Academic Park“ and the „Pioneer Park“.
The Academic Park, covering an area of 1ha 45a 90m2, is located in the very center of
the old city of Belgrade, on the Students’ Squate, between streets Vasina and Uzun Mirkova.
The spatial-cultural-historical entities including the area surrounding the Dositej Liceum, of
which the Academic Park is an integral part, as well as the area of the Knez Mihajlova street,
in the direct vicinity of the Park, have the status of cultural value of special significance for
the Republic fo Serbia. During the long history of Belgrade, the Academic Park has witnesed
many turbulent events. The future archaeological works in this area which have been identified as a site including heritage of archaeological and monuments significance, will provide
additional evidence of events starting from Roman times.
The Pioneer Park, covering an area of 3ha 60a 13m2, is located in the very centre of Belgrade, which is the cultural, administrative and commercial centre of the capital. The current Pioneer park, once known as the Court Garden, is a protected area of non-moveble cultural values: the building of the Old Court – presently used as the City Assembly of Belgrade, and the building of the New Court – presently used as the seat of the President of the Republic of Serbia. The Park, with its direct vicinity, is an important component of the urban tissue of Belgrade and, together with the court buildings, is a cultural-historical heritage witnessing events of great significance for the state and the city during the previous centuries.
The Academic Park and the Pioneer Park have been given protection status on the basis
of the law as monuments of nature, in order to provide adequate maintenance and improvement of the botanical and estetic value of the dendro-funds, the preservation of bio-environmental, spatial, and cultural-historical features, which are also of significance as potential for
tourism, and for the prupose of preserving the characteristic identity of the city of Belgrade.
In order to ensure integrated management (integrated approach to the protection of natural and cultural-historical heritage) of the protected parks, it is necessary for the management to incorporate the fundamental aspects of capacity management: the management
system which implies political support (the insterest of the local community and the state
for this area), legislative and spatial planning management, resources available including
people (human resources), appropriated financing, infrastructure and information collected
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through monitoring, just as well as the cooperation with the Institute for Protection of Nature of the Republic fo Serbia, the City of Belgrade Institute for the Protection of Monuments
of Cultureе, and the relevant inspection sevices.
Key words: protected natural values, dendroflora, cultural-historical heritage, integrated
management of protection, the city of Belgrade.
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