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Београд као двомилионски град и административно туристички центар, има 

сталну потребу за увећавањем површина за туризам и рекреацију. Сам положај 
Газдинске јединице „Авала“, близина града (20km), одредила је њену намену. Од 
почетка 19. века и уредбе Кнеза Милоша из 1859. године, трају покушаји да се планина 
Авала заштити да би коначно Скупштина града Београда, на седници одржаној 24. 
децембра 2007. године, а на основу члана 42. став 1.и члана 43. став 3. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“, број 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 
и 135/04) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, број 
14/04, 30/04 и 19/05), донела Решење о стављању под заштиту природног добра 
„Авала“ као предео изузетних одлика (број решења је 501-678/07-C од 24.12.2007. 
године). Као традиционално излетиште Београђана, намену Авале и данас највећим 
делом дефинише та њена отвореност и приступачност излетницима. 

Предео изузетних одлика „Авала“, као природно добро III категорије заштите, 
поверено је на управљање Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме“ 
Београд, Шумском газдинству „Београд“, Шумској управи „Авала“. 

Природно добро „Авала“ ставља се под заштиту ради очувања и унапређења 
примарних предеоних вредности и пејзажних обележја, разноврсности облика и појава 
геонаслеђа, богатства животињског и биљног света и станишта, квалитета вода, 
земљишта и шума, неговања традиционалних и историјских вредности, као и стварања 
услова за одрживи развој рекреативних и туристичких садржаја и контролисане 
пољопривреде, односно планско уређење и коришћење простора (члан 1. горе 
наведеног решења). 

Авала је најсевернија планина шумадијске греде, а припада ниским острвским 
планинама (506m нмв.). Облика је неправилне издужене купе, а површине око 500ha. 
Поседује вредности које јој дају својство природног добра и испуњава услове за 
стављање под заштиту. 

На Авали постоје бројна лежишта минералних сировина о чему сведоче, додуше 
напуштена, рударска окна (Црвени Брег). Екплоатација је напуштена због мале 
издашности руда, али окна и данас привлаче посетиоце Авале да завире у њену 
прошлост. Треба споменути и минерал који је откривен на Авали, а добио је име по њој 
– Авалит. Потоци Авале, иако сезонског карактера, једним делом (уливајући се у 
Топчидерку) припадају сливу реке Саве, а другим делом преко Завојничке реке сливу 
Дунава. Овде треба споменути и три (каптирана) извора воде: Сакинац, Врановац и 
Ладне Воде. Сакинац је данас врло посећен извор и велики број грађана и излетника 
користи воду са овог извора за пиће. 

Заштићено природно добро „Авала“, укупне површине 489,13ha, се налази на 
територији града Београда, градскe општинe Вождовац, 15km јужно од центра града. У 
приватној својини се налази 74,35ha (15,2%), а 414,78ha (84,8%) у осталим облицима 
својине. Од укупне површине највећи део припада КО Бели Поток (93%), затим КО 
Рипањ (3,7%), КО Зуце (2,3%) и КО Пиносава (1,0%). Учешће површина 
пољопривредног земљишта у укупној ПИО „Авала“ износи 19,9%. Површина шума у 
намени заштите земљишта износи 363,62ha (75% од укупне површине ПИО „Авала“) од 
тога 68% изданачког, а 32% вештачког порекла. 
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Један мањи део површине (око 4ha) ПИО „Авала“ заузимају војни објекти у 
југозападном делу ЗП поред старог Крагујевачког пута. На овом подручју као и околној 
зони нису дозвољени никакви радови. 

На подручју ПИО „Авала“ установљен је тростепени режим заштите и то: 
 

Режим заштите Површина (ha) Површина (%) Дужина границе 
I степена 8,06 1,65 1,27km 
II степена 121,78 24,90 7,82km 
III степена 359,20 73,45 11,27km 
Укупно 489,13 100,00 20,36km 

 Планину окружују сеоска насеља Бели Поток, Пиносава, Рипањ и Зуце. Главна 
привредна активност становништва је некада била пољопривреда, а данас све већи 
број људи гравитира према Београду као извору посла. На основу података изнесених у 
студији заштите, види се да је локално становништво веома заинтересовано за заштиту 
и развој овог подручја. 

Авалско подручје је традиционално у туристичко-излетничкој функцији и поред 
присуства природних својстава, присуство споменичких локалитета представља 
туристички потенцијал који треба адекватно заштити и опремити за упознавање са 
најширом јавношћу. 

Основне функције које се могу развијати и одржавати на заштићеном природном 
добру „Авала“ су: еколошко-заштитна, рекреативна, образовна и општекултурна, 
функције везане за развој пољопривреде и живот околних људи, функције везане за 
развој туризма и то пре свега рекреативног. 

Правни основ за израду Плана управљања ПИО „Авала” за период од 2021-2030. 
године је члан 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 
91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) и члан 12. Решења о стављању под заштиту 
ПИО „Авала“ („Службени лист града Београда“, број 43/2007). 

Садржај плана управљања дефинисан је у члану 53. Закона о заштити природе. 
Према Закону о заштити природе план управљања заштићеним подручјем је документ 
којим субјекат задужен за управљање заштићеним подручјем планира: мере и 
активности заштите, очувања, унапређења и коришћења заштићеног подручја; 
смернице и приоритете за заштиту и очување природних вредности заштићеног 
подручја, као и развојне смернице уз уважавање потреба локалног становништва. 

Мишљење на План управљања даје Завод за заштиту природе Србије, а сагласност 
даје Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда. 

План управљања се остварује кроз годишње програме управљања, којима се 
детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и активности, организациони и 
материјално-финансијски услови њиховог извршења. 

План је урађен у складу са: 
 Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-

исправка, 14/16 и 95/18.- др.закон); 
 Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 89/15 и 95/18.- 

др.закон); 

 Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 

36/09.- др.закон,  72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18.- др.закон); 

 Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10 и 95/18. – 

др.закон); 
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 Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 

87/18 –др.закон); 

 Просторним планом Републике Србије 2010-2014-2020 („Службени гласник РС“, 

број 88/10); 

 Студијом заштите ПИО  „Авала“ (Завод за заштиту природе, 2004);  

 Условима заштите природе за израду Плана управљања ПИО „Авала” за период 

2021-2030. године (Завод за заштиту природе Србије, акт 03 број 019-

148/2/07.02.2020. године); 

 Основом газдовања шумама за Газдинску јединицу „Авала“ (2018-2027. године). 
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ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Живи свет Авале чине: 

• 21 врста лишајева; 
• 597 биљних врста (велики број породица и родова), а међу њима 2 врсте од 
међународног значаја и 6 са Црвене листе флоре Србије; такође се неке врсте 
налазе на CITES листи угрожених биљака услед трговине и њиховог сакупљања; 

• 8 врста херпетофауне (2 заштићене – Правилник о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива); 

• 67 врста орнитофауне (21 заштићена – Правилник о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива); 

• 16 врста сисара (6 заштићених – Правилник о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива). 

Вегетацију Авале чине највећим делом шуме храста (сладун, цер, китњак уз 
примесу граба и црног јасена) и знатно мање шуме предпланинске букве (уз примесу 
сребрне липе). Ту су такође и шумске културе црног и белог бора (105 година), затим 
дуглазије (25-30 година), као и културе багрема које временом постају све гушће и 
скоро да онемогућавају насељавање других врста, а уз то се и брзо шире на станишта 
других типова шума, што је неповољно. Укупна површина под шумом у оквиру 
заштићеног природног добра износи 373,35ha. Ливадска вегетација углавном заузима 
јужне падине у зони храстових шума, а одржава се дејством човека. 

 
Биљни свет 
За флору Авале сматра се да је разноврсна и богата. Забележено је 597 биљних 

врста (велики број породица и родова), на релативно малој површини (око 500ha) и 
малој надморској висини (210-506m). С друге стране, шуме покривају 75%, а 
пољопривредне површине 20% подручја, што доприноси униформности и релативном 
сиромаштву флоре. 

Од заступљених врста посебно се издвајају: 
I Врсте од међународног значаја 
1. Neotlia nidus - avis (L.) Rich. - гнездовица 
2. Orchis morio L. – каћунак 
II Врсте са прелиминарне Црвене писте васкуларне флоре Србије и Црне 

Горе 
1. Neottia nidum-avis (L) 
2. Orchis morio (L.) 
3. Ilex aquifolium 
4. Lathyrus pannonica (Kram.) 
5. Doronicum hungaricum (Sadl.) 
6. Taxus baccata (L.) 
Према CITES-у (Међународној конвенцији о трговини угроженим биљним и 

животињским врстама) поједине биљне врсте, које су предмет трговине, заштићене су 
на природним стаништима. Ради се о врстама које су критично угрожене, а под ударом 
су трговине и о врстама које интензивном трговином могу постати угрожене, те се 
њихов промет подвргава строгој контроли. 
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У CITES - листи II, односно листи врста које интензивном трговином могу 
постати угрожене на природним стаништима на Авали је Galanthus nivalis - висибаба 
(fam. Amaryllidaceae). 

Врста је декоративна, забрањена је трговина с јединкама, њиховим деловима 
или дериватима добијеним из њих, изузев семена, полена и јединки добијених у 
расадницима или културом ткива "in vitro". Овом конвенцијом забрањена је трговина и 
самониклим врстама орхидеја (Fam. Orchidaceae), оне се такође због угрожености услед 
трговине налазе на CITES - листи II. На Авали су из породице Orchidaceae присутне 3 
врсте: 

1. Epipactis latifolia (L) 
2. Neottia nidum-avis (L.) 
3. Orchis morio (L.) 
Дозвољена је трговина цветовима породице орхидеја које су произведене у 

расадницима или културом ткива. Све врсте са ових листа морају имати сертификат о 
пореклу. 

Обзиром да је у последње време порастао број колекционара који у својим 
арборетумима имају високо-планинске биљне врсте које су најчешће сакупљене са 
природних станишта, а ређе набављене из расадника, одређени број врста се нашао у 
CITES -овом водичу биљака у трговини, иако нису на CITES -листама. Пошто се ради о 
врстама које расту и на Авали, потребно је њиховој заштити посветити већу пажњу. То 
су врсте рода: Lilium, Ornithogalum и Dianthus. Ово су флористички значајне врсте јер се 
одликују ендемичним и реликтним карактером и значајне су за очување 
биодиверзитета. 

Од укупне флоре Авале 15% је признатих лековитих врста. 
Детаљни подаци о стању и квалитету шума на подручју ЗП могу се наћи у 

Посебној основи газдовања шумама за ГЈ „Авала“ (2018-2027.) које је израдило Шумско 
газдинство „Београд“ 2017. године. 

Укупна површина под шумом у оквиру заштићеног природног добра износи 
373,35 ha. Вегетацију Авале чине највећим делом шуме храста (сладун, цер, китњак уз 
примесу граба и црног јасена) и знатно мање шуме букве (уз примесу сребрне липе). Ту 
су такође и шумске културе црног и белог бора (100 година), затим дуглазије (25-30 
година), као и културе багрема које временом постају све гушће и уз то се и брзо шире 
на станишта других типова шума, што је неповољно. С друге стране изданачке 
састојине багрема, се налазе на стрмим теренима тако да је њихова улога претежно 
заштита земљишта. Начин обнављања ових састојина је вегетативан.  

У ГЈ „Авала“ срећу се следеће газдинске класе: 
 На подручју I степена заштите, на површини 8,06 ха, издвојена је састојина букве, 

граба и липе  
 На подручју II степена заштите, најзаступљенија је газдинска класа изданачке 

мешовите шуме цера. Друга по величини је висока шума китњака, граба и липе. 
Нешто мање је заступљена изданачка, мешовита шума китњака на киселим 
смеђим и другим земљиштима као и висока шума букве, граба и липе. Осталих 10 
газдинских класа су заступљене појединачно испод 10 % по површини. 

 На подручју III степена заштите, најзаступљенија газдинска класа је изданачка, 
мешовита шума китњака на киселим смеђим и другим земљиштима. Друга по 
заступљености је висока шума китњака, граба и липе. Осталих 32 газдинске 
класе су заступљене појединачно испод 10 % по површини. 
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Шума на Авали је током Првог и Другог светског рата била у највећој мери 
посечена. Из тог разлога су оне највећим делом изданачког порекла, због чега се тежи 
да се преведу у виши узгојни облик, што представља један од дугорочних циљева који 
превазилази временски оквир овог плана. Садашњи начин газдовања шумама на Авали 
се углавном базира на селективним сечама којима се уклањају сува и оболела стабла, 
инвазивне и непожељне врсте и отвара се склоп како би се омогућило природно 
обнављање шуме из семена. При овим сечама један мањи део старих и шупљих стабала 
се оставља ради очувања склоништа за птице, слепе мишеве, пухове, веверице и друге 
животиње. 

Садашње стање дебљинске структуре претежно заступљених изданачких шума 
цера и сладуна највише задовољава потребе становништва за огревним дрветом, док 
техничког дрвета има мало. 

 
Животињски свет 
Фауна Авале припада групацији предела субмедитеранско-балканских претежно 
листопадних шума. 
Херпетофауна 
Херпетофауна Авале није у потпуности проучена, нити су били доступни потпунији 
подаци да би се са сигурношћу могле навести све врсте. Ипак, имајући у виду 
климатске карактеристике подручја, снабдевеност водом и пошумљеност, може се 
рећи да овде живе врсте водоземаца и гмизаваца карактеристичне за ово подручје. 
Поред шумских извора и поточића среће се Salamandra salamandra - даждевњак, a y 
стајаћим водама је присутан крестасти мрмољак - Triturus cristatus. Ове две врсте 
даждевњака су заштићене (Правилник о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива). 
Орнитофауна 
На подручју Авале заступљен је већи број различитих типова станишта. Ова 
разноврсност и мозаичан распоред станишта узроковали су и вeлики диверзитет 
орнитофауне на релативно малом простору. На Авали су редовно посматране 67 
врста птица. Најбогатији по бројности и разноврсности су делови Авале који су 
најмање страдали од човека. Тако су најбројније птице у очуваним, додуше 
сађеним, четинарским засадима, као и у буково-липовим шумама. Вeћи број ових 
птица се на подручју задржава преко целе године. 
Богатство зрнасте хране, као и инсеката објашњава, уз њихову биогеографску 
припадност, ову појаву. Треба издвојити и 3 врстe из орнитофауне Авале, које се 
сврставају у II категорију Европске потребе заштите (SPECs), to cy: Picus viridis, 
Lullula arborea i Phoenicurus phoenicurus. За ове врсте је значајно да cy њихове 
светске популације концентрисане у Европи, али немају одговарајући статус 
заштите у Европи. Због такве њихове вредности и очувања биодиверзитета фауне 
Авале, потребно је водити рачуна о њиховим стаништима. 
Фауна сисара 
Фауна сисара није много богата врстама јер се ради, по површини, о релативно 
малом простору. Посебна истраживања фауне сисара нису рађена, али на основу 
неколико теренских обилазака сматра се да она припада типичној групацији 
европских, претежно листопадних шума. У зависности од микроклиматских услова, 
на Авали cy y појединим деловима бројне врсте различитих мишоликих глодара, 
волухарица и сл. На Авали се срећу и поједине врсте слепих мишева (Chiropterae) 
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које настањују како шумска станишта тако и подручја уз насеља. Све врсте слепих 
мишева су заштићене (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива). 

Дивљач 
На подручју Авале ловно газдује Ловачки Савез Србије, ловачко удружење 

"Рипањ" из Рипња. Ловиште покрива целокупну ловну површину општине Вождовац. 
На делу Газдинске јединице „Авала“ који је издвојен као предео изузетних одлика 
"Авала", чланови ловачког друштва не врше одстрел дивљачи и тај део се води као 
резерват. На осталом делу ловачко друштво, ловно газдује по Ловној основи и 
годишњим плановима.  

Тачан број ловне фауне се не зна. На Авали се редовно могу видети срне, зечеви, 
лисице као и перната дивљач. Дивљих свиња и јелена нема. 

 
Воде 
На Авали су констатована изворишта следећих потока: Смрдански, Драгушица, 

Пречица, Конопљиште, Врановачки и Глеђевац. Постоје и 3 извора пијаће воде: 
Врановац, Ладне воде и Сакинац. 

Већих речних токова и језера нема. Потоци са јужне стране припадају сливу реке 
Саве уливајући се прво у Топчидерку, а они са северне сливу Дунава уливајући се прво у 
Завојничку реку. И поред ових потока сама газдинска јединица је безводна због састава 
геолошке подлоге. Ова изворишта су слаба, нарочито лети, а већа количина воде јавља 
се у доњим деловима потока ван газдинске јединице. За време обилних падавина 
постају богатији водом, а понекад знају и да се излију у виду правих бујица. Што се тиче 
квалитета пијаће воде са 3 горе наведена извора, према подацима Градског завода за 
јавно здравље Београда, на изворима Врановац и Сакинац вода, у зависности од 
резултата испитивања Градског завода за јавно здравље Београд, некад јесте, а некад 
није за пиће. Са извора Ладне воде се за сада не узимају узорци за испитивање 
квалитета воде. Извор Сакинац и даље представља лепо уређену и врло посећену чесму 
са које грађани узимају воду иако на чесми постоји обавештење о њеној неисправности. 
Воду најчешће користе сељани околних подавалских села који су традиционално 
упућени овај извор. За воду са овог извора, иако је често хемијски и бактериолошки 
исправна, утврђено је приликом периодичне обимније анализе да садржи хемијске 
елементе који потичу из геолошке подлоге земљишта у његовом сливу, те из тог 
разлога није за пиће. 

У наредном периоду ће се са надлежним институцијама организовати сарадња са 
циљем побољшања квалитета воде на горе наведеним изворима пијаће воде. 

У току 2010. године на Авали је делимично решен проблем отпадних вода из 
објеката, како стамбених тако и туристичких. Реч је о СБР уређајима који пречишћавају 
отпадне воде из домаћинстава и туристичких објеката. Ови уређаји се налазе на 4 
локације: 

• У подножју Авале код клуба „Авала“ (раније пансион „Београд“) – који сакупља 
канализациону воду из поменутог клуба „Авала“, расадника „Авала“, стамбених 
објеката у оклолини. Предвиђено је и да се објекат Шумске управе „Авала“ повеже 
на овај објекат. 

• Код хотела „Авала“ – који сакупља канализациону воду из хотела. 
• Код авалског торња – који сакупља канализациону воду из торња и ресторана 
„Митровићев дом“. 
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• Код планинарског дома „Чарапићев Брест“ – који сакупља канализациону воду 
из планинарског дома. 

Овај пројекат пречишћавања отпадних вода је финансирао Град Београд – 
Секретаријат за заштиту животне средине, а израдио га је Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни“. Објекти су након изградње предати на одржавање ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“. Пречишћена вода која се добија прерадом отпадних вода у 
овим уређајима таквог је квалитета да се испушта из уређаја у природне токове без 
бојазни да ће нарушити природу. 

Проблем, у смислу непречишћених отпадних вода представља и привремено 
насеље Жеграп које се налази у југоисточним подножју Авале, на граничном делу 
између одељења 17 и 29 у ГЈ „Авала“ и које нема решено питање одлагања отпадних 
вода у складу са садашњим статусом Авале. У питању су бараке ГП „Жеграп“ које некада 
изводило грађевинске радове на Авали. Након завршетка радова бараке су насељене. 
Данас у њима живе већином расељена лица са подручја бивше СФРЈ. 

 
Ваздух 
Нарочита испитивања ваздуха за подручје Авале нису рађена. У наредној табели 

су приказани подаци из 2002. године објављени у Еколошком атласу Београда 
(http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas). 

 

Елемент аерозагађења 
Индекс квалитета 

ваздуха за подручје 
Авале 

Квалитет ваздуха 

Сумпордиоксид и чађ (AQI2) 0,6-0,8 Средње загађен 
Сумпордиоксид, чађ и азотдиоксид (AQI3) 1,0-1,4 Нездрав 

Сумпордиоксид, чађ, азотдиоксид и 
суспендоване честице (AQI4) 

2,0-2,5 Веома нездрав 

 
С обзиром на висок проценат површине под шумом на подручју Авале вероватно 

је да су горе наведене табличне вредности у некој мери мање. Иначе је некада Авала 
важила за ваздушну бању где су довођена деца из Београда на опоравак. Чак су 
извођени и летови авионом изнад Авале како би деца у њима могла да доживе неку 
врсту ваздушне терапије. Данас на простору ЗП што се тиче директних извора загађења 
ваздуха можемо навести следеће загађиваче: 

• Моторна возила која се крећу дуж кружног пута који пресеца Авалу у дужини од 
10km, 

• Штетни гасови који потичу од грејања на чврсто гориво у стамбеним и 
туристичким објектима. 

У циљу смањења аерозагађења увешће се систем контролисаног уласка 
моторних возила изградњом наплатних рампи на колским улазима у ЗП. Тренутно 
постоје 3 колска улаза у ЗП „Авала“: 

• Из правца села Пиносава – главни улаз запад, 
• Из правца села Бели Поток – споредни улаз север, 
• Код скретања за насеље Жеграп – споредни улаз југ; у питању је асфалтни пут у 
дужини од око 300m којим се долази до насеља Жеграп, а даље води шумски пут 
који се користи за извлачење дрва након сече. 

http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas
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С обзиром да се за улаз у ЗП највише користе улази из правца Пиносаве и Белог 
Потока на овим местима се за почетак планира постављање наплатних рампи на којима 
ће се обављати контрола уласка у ПИО „Авала“. Уз наплатне рампе ће се изградити и 
паркинзи за моторна возила како би се омогућило остављање возила по ободној зони 
заштићеног подручја и тиме смањило кретање возила кроз ЗП. Посетиоцима који ипак 
желе да прођу кроз Авалу моторним возилом биће наплаћена карта, тј. еколошка такса 
у складу са Одлуком о накнадама, а за паркирање су им на располагању постојећи 
паркинзи код хотела „Авала“, клуба „Авала“ (раније пансион „Београд“), планинарског 
дома „Чарапићев Брест“ и ресторана „Митровићев дом“. Иначе члан 8. став 1. тачка 5) 
Решења о стављању под заштиту природног добра „Авала“, забрањује проширење 
паркинг простора уз изграђене објекте и саобраћајнице смањивањем шумског 
земљишта. Међутим постојање паркинга код западног улаза је потребно из горе 
наведених разлога као и због тога што је реч о врло посећеном делу Авале (парк у 
подножју са столетним боровима, извор Сакинац, пешачка стаза која води до врха 
Авале, клуб „Авала“, трим стаза, расадник „Авала“). 

Још један од загађивача ваздуха такође је везан за кружни пут, а односи се на 
ауто трке које се већ традиционално дешавају 2 пута годишње у летњим месецима. 
Како ова намена простора није у складу са концептом заштите ПИО „Авала“ (бука, 
аерозагађење, могуће цурење уља и горива) у наредном периоду ће се овакве 
активности или потпуно искључити или ће се организатору наплатити адекватна 
еколошка такса дефинисана Одлуком о накнадама у заштићеном подручју ПИО „Авала“. 

 
Геолошка подлога 
По својој геолошкој грађи, Авала је врло сложена. Настала је из магматских, 

седиментних и метаморфних стена. Једна од најстаријих стена сматра се серпетинит. 
Претпоставља се, да је јурске старости. У газдинској јединици појављује се на јужним и 
источним падинама у сливу Топчидерке (одељења 1-14) и у сливу Завојничке реке 
(одељења 27-32). Основна серпетинитска маса током еволуције је претрпела промене и 
то: 1) под дејством угљенокиселих вода и 2) дејством хидротермалних сила уз 
депоновање дубинског материјала (са овим активностима везује се појава живине руде 
на Авали). По времену настанка млађе су седиментне формације које су заступљене 
кречњацима, лапорцима и пешчарима. 

Кречњаци доње креде настали у подножју Авале, југозападно и западно, на 
подручју Рипња и Пиносаве, састоје се од кречњака са непромењеном кречњачком 
масом (21-22 одељење). Лапорци су мање заступљени и прелазе у песковите лапорце. 
Претежно су распрострањени на југозападним и западним падинама Авале. Пешчари су 
ситнозрни до средњезрни, а везиво им је најчешће силицијско. Најзаступљенији су на 
источним падинама Авале. 

Најмлађе стене су метаморфне настале у периоду горње креде. Настале услед 
ерупција и продором магмаских стена кроз седиментне кречњаке, лапорце и пешчаре 
градећи "Авалски флиш". Сам врх Авале и северне падине изграђене су од претежно 
карбонатних седимената кречњака (лапоровитих и песковитих). У њима се јављају 
жице зрнастог калцита. 
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Минералне сировине и рударство 
Појаве и лежишта минералних сировина на подручју Авале познате су од 

давнина. Најзначајније су појаве металичних сировина (живе, олова, цинка и сребра) и 
грађевинског материјала. 

Експлоатација металичних сировина је обустављена због малог садржаја метала 
у руди и откопаности најбогатијих делова. На Авали су руде експлоатисане у периоду 
од 2500 година, још од VI века п.н.е. о чему сведоче како бројни топоними (Рупе, 
Рупине, Глеђевац, Црвени Брег, Шупља Стена, Жути брег, Жути поток, Мајдани и др.) 
тако и појаве на самом терену од подножја до врха планине (бројна троскишта-
шљачишта, затим поткопи, свртњеви и раскопи). Садашње стање објеката некадашњег 
рударења (троскишта, свртњеви) је да су они данас углавном покривени једним слојем 
земље и вегетацијом, можемо рећи запуштени. Мере њиховог уређења и приближавања 
ширем адиторијуму биће предмет посебног пројекта (локације Звечара, Крива ћуприја, 
Стари селдау и др.). 

И напуштени каменоломи сведоче о некадашњој експлоатацији пешчара, 
кречњака и магматита. Камен из ових каменолома је коришћен углавном за изградњу 
једине саобраћајнице на Авали у дужини од око 10km. 

Данас се два већа каменолома на Авали не користе на начин који је у складу са 
данашњим статусом Авале. Један се налази на северној страни ЗП, са десне стране 
асфалтног пута када се на Авалу долази из правца села Бели Поток. Непосредно пре 
доношења Решења о заштити Авале, овде је у амфитеатарском простору каменолома, 
изграђен ресторан „Стари мајдан“, спортски терени за тенис и одбојку и паркинг. На 
овај начин је каменолом је доведен у непрепознатљиво стање и онемогућена је његова 
употреба у научне и туристичке сврхе. Други, далеко мањи каменолом, налази се у 
југозападном делу ЗП, са леве стране пута, на око 1km од улаза на Авалу из правца села 
Пиносава. Овај каменолом се не користи на прави начин због близине војног објекта на 
Авали. 

 
Земљиште 
На подручју Предела изузетних одлика „Авала“, претежно је заступљено 

земљиште типа гајњаче, оподзољене гајњаче и делимично је заступљено скелетно 
земљиште. Гајњаче су су климатогена земљишта настала заједничким дејством мале 
количине атмосферских падавина, годишњом расподелом падавина (сушно лето), 
високом средњом годишњом температуром и влажним зимама са снежним покривачем. 
Производне могућности гајњача су врло велике. Постоји неколико извора загађења 
земљишта на подручју ПИО „Авала“: 

• Отпадне воде из привременог насеља Жеграп (11 привремених објеката, сваки 
површине око 100m2). 

• Воде загађене услед пољопривредних активности (вештачка ђубрива, пестициди 
и органски отпаци различитог порекла). 19,9% укупне површине ПИО „Авала“ 
представљају пољопривредне површине концентрисане пре свега у источном и 
северо источним делу ЗП. Заступљена је углавном екстензивна пољопривреда. 

• Отпадне воде из индивидуалних домаћинстава, колектива, угоститељства и др. 
(ресторан „Стари мајдан“). 

• Загађење земљишта пореклом из атмосфере: 
o Емисија услед сагоревања фосилних горива из индивидуалних и локалних 

котларница и др. 
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o Емисија пореклом од моторних возила која користе нафту и њене 
деривате. 

o Емисија приликом сагоревања различитих органских материјала, биомасе, 
стрњике и сл. (шумски пожари, паљење стрњике на пољопривредним 
површинама). 

• Загађење земљишта чврстим отпадним материјалом пореклом из привреде, 
домаћинства, пољопривреде и др. (стварање дивљих депонија). 

 
Клима 
Клима је један од најзначајнијих фактора за формирање биљних заједница, те се 

врло често дешава да се вегетација једног краја везује за карактеристике регионалне 
климе. 

Подручје Београда се одликује умерено континенталном климом. Реон је под 
утицајем Средоземног мора и Атланског океана, а подреон је под утицајем хладног 
континенталног ваздуха из северних и североисточних делова Европе. 

С обзиром да за подручје Авале не постоје прецизни подаци о климатским 
приликама приказани су подаци Хидрометеоролошког завода Србије за станицу 
Београд: 

• средња температура у три летња месеца је већа од 20°Ц, 
• средње трајање периода без мраза је 180-215 дана, 
• трајање сунчевог сјаја је од 2000-2100 часова, што има велики значај, 
• број дана са максималном температуром преко 30°Ц (30-40 дана), понекад 
температура достиже 40-42°Ц, 

• средња количина падавина износи 691mm; доба са највећом количином 
падавина је пролеће и лето, док је зима са најмање падавина. 

• значајна карактеристика овог реона је чест продор хладног, сувог и јаког ветра 
са југоистока и истока познатог под називом кошава. 

Једна од планираних активности је и изградња АМС – аутоматске мерне станице. 
Ова станица би прикупљала климатске и метеоролошке податке, податке о квалитету 
ваздуха и све остале битне параметре. Прикупљени подаци ће представљати основу за 
даља истраживања и унапређење стања природе и животне средине у ЗП. 

Природни екосистеми у ПИО “Авала”, с обзиром на близину Београда и 
подаваских села, као и релативно малу површину ЗП, претежно су изложени 
антропогеним утицајима у смислу: 

• стамбених кућа у југозападном делу на локалитету Калеми саграђених пре 
доношења Решења о стављању под заштиту ПИО „Авала“, 

• туристичких објеката: хотел „Авала“, Авалски торањ, ресторан „Митровићев 
дом“, планинарски дом „Чарапићев Брест“, ресторана „Стари мајдан“, клуб „Авала“ 

• активности излетника: сакупљања шумских плодова, ложење ватре, одлагање 
чврстог отпада, загађења ваздуха због моторног саобраћаја и др. 

Заступљене су и природне појаве и процеси који могу негативно утицати на 
природне екосистеме (шумски пожари, напади губара, мразовца и др.). 

У циљу унапређења и заштите вегетације, флоре и фауне разрадиће се систем 
праћења стања, прикупљање и обрада података о вегетацији, флори и фауни ПИО 
„Авала“. Паралелно са радом на заштити фауне, флоре и вегетације Предела изузетних 
одлика „Авала“ реализовали би се послови у вези са идентификацијом, заштитом и 
унапређењем строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и 
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гљива. Ови послови садржани су у програмираним мерама заштите фауне, флоре и 
вегетације ПИО „Авала“. 
 
 

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ  
 
Авала има и културно-историјски значај јер се на њој налази неколико 

заштићених споменика културе. Неки од њих су у вези са бурном прошлошћу Авале у 
освајачким походима свих војски које су прошле овим крајевима у периоду од XV и XIX 
века. У Првом светском рату немачки војници су у близини рушевина српског 
средњевековног града Жрнов сахранили уз све почасти једног непознатог српског 
војника. Овај град је иначе имао велики стратешки и војни значај у Србији тог времена. 
Након Првог светског рата житељи околних села су на истом месту подигли спомен 
обележје том истом непознатом војнику. 

Касније, између два светска рата, остаци града Жрнов су потпуно срушени, 
спомен обележје је пренесено у Бели Поток, а на том месту је никао монументални 
споменик Незнаном јунаку. Иначе, Авала своје име дугује турском имену за град Жрнов 
– Хавала. 

Овде треба споменути и Васу Чарапића, српског устаника пореклом из Белог 
Потока, коме је подигнут споменик на североисточним падинама Авале. И први 
планинарски дом у Србији нашао је своје место на Авали. То је Митровићев дом 
(споменик културе). 

Из истог периода потиче и хотел „Авала“ (такође споменик културе). 
Новијег датума су телевизијски торањ на Авали и споменик Руским ветеранима. 

Новосаграђени торањ (претходни је срушен у бомбардовању 1999. године) свечано је 
отворен 21.04.2010. године, са намером да као и раније буде путоказ свима који из 
престонице одлазе или тек стижу Београд. 

Авалу пресеца и једносмеран, асфалтни кружни пут дужине око 9km који је и 
једини правац за моторна возила на подручју ПИО „Авала“, док организованих паркинг 
места има уз туристичке објекте као што су: хотел „Авала“, хотел Београд, планинарски 
дом „Чарапићев брест“ и ресторан „Митровићев дом“. 

Треба споменути и расадник у подножју Авале који има дугу традицију, а 
основан је на иницијативу Милана Д. Обрадовића – Личанина, једног од првих 
инжењера шумарства код нас. 
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2. 
 
 

ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

ПИО „АВАЛА“ 
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У вегетацији Авале данас се уочавају различити облици деградационо-

проградационих процеса. Само појављивање букве у брдском појасу представља 
резултат претеране експлоатације храстова.  

С обзиром на то да се Авала налази на 15 км јужно од Београда и да се у 
непосредној близини, односно у подножју Авале, налазе 4 насеља, присутан је 
антропогени фактор угрожавања који је, на срећу, незнатан. Огледа се у бесправној сечи 
шуме од стране неодговорних појединаца, депоновању чврстог отпада по ободу шуме, 
бацању отпада по излетничким површинама, ломљењу постављеног мобилијара и др. 
Неадекватна инфраструктурна опремљеност простора (канализациона мрежа) и 
депоновање чврстог отпада по ободу шуме представља потенцијални угрожавајући 
фактор загађења земљишта. 

На подручју ПИО „Авала“ као и у његовој ближој околини, не налазе се 
индустријски објекти који би битно утицали на квалитет животне средине. 

Најзначајнији видови антропогеног загађења ваздуха заступљени су, у зимском 
периоду, у виду индивидуалних ложишта из локалних домаћинстава. Међутим, ружа 
ветрова веома повољно утиче на квалитет ваздуха на Авали. 

На јужној страни Авале, уз саму границу ПИО „Авала“, пролази пут Београд- 
Крагујевац, који због ниског интензитета саобраћаја не утиче битно на угрожавање 
квалитета ваздуха као ни саобраћајница која пролази кроз само заштићено подручје. 
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3. 
 
 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА 
 

КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

ПИО „АВАЛА“ 
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Фактори угрожавања ПИО „Авала“ могу бити антропогеног или природног 
порекла. Корисници и власници природних и створених вредности на подручју ПИО 
„Авала“, као и посетиоци могу бити фактор угрожавања ако својим деловањем не 
поштују прописане режиме заштите, мере забране и коришћења. Такође и природни 
фактори могу знатно угрозити природне вредности уколико се јављају у великом 
обиму. 

Активности, делатности и процеси који могу представљати проблем угрожавања 
природних вредности ПИО „Авала“ су: 

• Изградња објеката (кућа, викендица и угоститељских објеката). Овај проблем 
је, у претходном периоду, био много већи. Сада се углавном јављају појединачни 
случајеви и то, највише, везано са приватне куће и окућнице као и проблеми везани 
са проширење угоститељских тераса и паркинга.   

• Комунални и биљни отпад. Авала као омиљено излетиште Београђана 
свакодневно привлачи велики број излетника који за собом оставе не малу 
количину отпада. Овај отпад редовно сакупљају запослени у ШУ „Авала“, а камиони 
ЈКП „Градска чистоћа“ одвозе на званичну градску депонију. Проблем дивљих 
депонија комуналног отпада био је много већи у претходном периоду. Овај проблем 
се сада јавља у ретким случајевима и тада управљач реагује у складу са својим 
овлашћењима. Проблем отпадних вода из објеката на Авали још увек није, у 
потпуности, решен. Остаје да се реши проблем отпадних вода у насељу Жеграп као 
и у стамбеним објектима на локалитету Калеми. Проблем биљног отпада, који 
настаје услед одржавања излетничких површина као и након завршене сече, ће се 
решавати уз помоћ биодробилице која је набављена у претходном периоду. 

• Неовлашћена сеча шума (шумска крађа). Овај проблем је био заступљен током 
деведестих година 20. века. Данас, може се рећи, не представља значајну претњу 
шуми на Авали. Иначе своје изданачко порекло шума на Авали дугује сечи током 
Првог и Другог светског рата. 

• Шумски пожари (природног или антропогеног порекла). Највећи део газдинске 
јединице спада у четврти степен угрожености од пожара (састојине и културе 
храста и граба). Састојинска припадност показује слабу угроженост шумског 
комплекса од пожара. До сада су се дешавали углавном мањи пожари у граничном 
делу са пољопривредним површинама услед паљења стрњике који су брзо били 
локализовани.
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Управљач ће настојати, као и до сад, да адекватним предавањима едукује пре свега 
школску децу о опасностима шумских пожара и њиховим последицама. Опасност од 
пожара прети у четинарским и мешовитим састојинама лишћара и четинара од 
туриста као и од околних викендица, односно паљења отворене ватре. Велики број 
излетника нарочито током првомајских празника роштиљају у шуми и на зеленој 
површини. Решење овог проблема управљач види у уређељу места за ложење, 
односно изградњи ложишта. 

• Активности излетника попут: кретања моторних возила дуж кружног пута, 
улазак моторним возилом на зелену површину, сакупљање и уништавање 
заштићених биљних врста, узнемиравање, хватање и убијање заштићених 
животињских врста, бацање отпадака, уништавање дрвеног мобилијара и рустик 
опреме. Стално опремање, усавршавање и повећање броја чувара преставља једини 
начин да се овакве активности смање на минимум. И контрола уласка на 
наплатним рампама биће део решења овог проблема. Пси луталице, с обзиром на 
близину града и насеља, представља не мали проблем који ће се у сарадњи са 
Ветеринарском станицом Београд решити. Угрожени су излетници, радници ШУ 
„Авала“, али и срне поготово у зимском периоду. 

• Природне непогоде. Бројност штетних инсеката (губара и мразовца) на терену 
се редовно контролише. Сушење шума услед климатских промена, снеголоми, 
снегоизвале, ветроломи и ветроизвале су појаве на које човек нема пресудног 
утицаја тако да једино што управљач може да учини је да сваку такву непогоду у 
што краћем времену санира ако је угрожена безбедност људи и имовине. 

 
 

Ризици угрожавања ПИО „Авала”: 
 

 непоступање у складу (или не доношење) са просторно планском 
документацијом,  шумском  основом, планским документима и другим 
пројектима и програмима донетим у складу са законским прописима; 
 

 непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе и Закона о 
шумама;  
 

 непоступање у складу са одредбама Решења о стављању под заштиту природног 
добра ПИО „Авала”; 
 

 непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској 
служби ПИО „Авала”.  
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4. 
 
 

ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 

ПИО „АВАЛА“ 
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Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја ПИО 
„Авала“ су: 

 заштита природе и природних вредности; 
 заштита животне средине; 
 заштита непокретних културних добара; 
 развој подручја у смислу рекреативног, еко – културног и руралног туризма; 
 развој традиционалне пољопривредне производње ка производњи здраве хране; 
 развој шумарства. 
 

1. Заштита природе и природних вредности оствариће се кроз: 
 очување (одржање) разноврсности дивље флоре и фауне; 
 очување станишта, јачање и просторно ширење популација ретких, угрожених и 

критично угрожених биљних и животињских врста; 
 одржање екосистемске разноврсности и заштиту природних и агроекосистема 

од инвазивних врста биљака и животиња, као и од других врста, сорти и раса 
које уносе непожељне промене у природни и агробиодиверзитет; 

 очување и унапређење разноврсности и аутохтоности дендролошког састава, 
побољшање структуре шумских састојина - првенствено у храстовом појасу и 
превођење изданачких шума у више узгојне облике; превентивну заштиту шума 
од различитих угрожавајућих фактора, а посебно од пожара; 

 заштиту земљишта од водне ерозије, загађивања и других деградационих 
процеса, заштиту вода од загађивања и неповољних промена хидролошких 
режима, заштиту ваздуха од загађивања, заштиту од прекомерне буке и других 
неповољних утицаја на природу и људе; 

 конзервацију делова подручја у затеченом стању ради заштите интегритета и 
спонтаног функционисања њиховог укупног природног комплекса, за научне, 
образовне и културне сврхе;  

 очување, приказивање и одрживо коришћење места, природних објеката и 
појава који својим геолошким, геоморфолошким, хидрографским или другим 
обележјима представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности геонаслеђа; 

 очување разноврсности, живописности и лепоте предела, унапређење његовог 
квалитета и уређености у зонама и коридорима становања, саобраћаја, 
привредних активности и рекреације и спровођење санације и рекултивације 
деградираних површина; 

 омогућавање доступности људима пејзажних, биолошких и других вредности и 
природних ресурса подручја за одрживо коришћење у оквиру туризма, 
рекреације и комплементарних активности, науке, образовања, спорта и друго;  

 интегрисање презентације природних вредности у туристичку понуду путем 
заједничких програма, планова, и пројеката уз издвајање дела туристичког 
профита за потребе заштите природе која представља туристички мотив; 
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2. Заштита животне средине оствариће се кроз: 
 очување, унапређење и заштиту квалитета животне средине; 
 рационално коришћење природних ресурса; 
 очување, унапређење и заштиту амбијенталних, естетских и туристичко-

рекреативних потенцијала подручја; 
 развој интегралног информационог система о стању природе и животне 

средине; 
 популаризацију заштите природе и животне средине и развијање еколошке 

свести у јавности, код локалног становништва и посетилаца/туриста; 
 подршку програмима еколошког васпитања и образовања деце и омладине; 
 израду просторних и урбанистичких планова којима ће се утврдити планска 

решења, режими и услови коришћења, организације и уређења простора; 
 мелиорацију деградираних шума. 

 
3. Заштита непокретних културних добара оствариће се кроз: 

 формирање јединствене информационе основе о културном наслеђу на подручју 
ПИО “Авала”; 

 обезбеђивање потребних техничких, материјалних, организационих и других 
услова за заштиту и ревитализацију, истраживање и презентацију споменичких 
локалитета; 

 презентацију културних добара на подручју ПИО “Авала”; 
 сталну едукација и информисање јавности, посетилаца и локалног становништва 

о вредностима културне баштине; 
 

4. Развој туризма оствариће се кроз: 
 организовање водичке службе; 
 развој туризма у функцији заштите, ревитализације и презентације природних и 

културних добара ПИО “Авала”, 
 развој екотуризма; 
 едукацију и информисање локланог становништва, посетилаца и шире јавности 

о вредностима ПИО „Авала“ и туристичким потенцијалима. 
 

5. Развој пољопривреде оствариће се кроз: 
 очување површина и плодности пољопривредног земљишта; 
 усклађивање коришћења пољопривредног земљишта са прописаним режимима 

заштите; 
 повећање запослености сеоског становништва подавалских села у оквиру ПИО 

„Авала“; 
 развој партнерског односа са локалном самоуправом. 
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6. Развој шумарства оствариће се кроз: 
 заштиту, очување биодиверзитета и унапређење функција шумских екосистема; 
 унапређење стања шума; 
 обезбеђивање услова и могућности за коришћење и развој шумарства у оквиру 

научноистраживачке, образовно-васпитне, спортско-рекреативне, као и друге 
делатности; 

 институционално опремање и организовање за потребе мониторинга и 
истраживања шума; 

 израду планова газдовања шумама. 
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5. 
 
 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
 

ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 

ПИО „АВАЛА“ 
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Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја ПИО 

„Авала“ су: 
 заштита природе и природних вредности; 
 заштита животне средине; 
 заштита непокретних културних добара; 
 развој подручја у смислу рекреативног, еко – културног и руралног туризма; 
 развој традиционалне пољопривредне производње ка производњи здраве хране; 
 развој шумарства. 

 
За остварење свих дугорочних циљева морају се створити претпоставке и 

обезбедити услови што подразумева: 
 доношење планске и програмске документације- у складу са Решењем о 

стављању под заштиту ПИО „Авала“, управљач доноси неопходна управљачка 
документа (план управљања, годишње програме, извештаје, правилнике и сл.), 

 организационо, кадровско и техничко опремање управљача (технолошки услов, 
који подразумевају опремљеност управљача кадровима, пословним простором, 
другим објектима и средствима рада, опремљеност заштићеног подручја 
комуналном и саобраћајном инфраструктуром и уређеним местима и објектима 
за рекреацију и боравак посетилаца. Овај услов је највећим делом испуњен у 
претходном периоду и у будућности ће се радити на унапређењу постојећег 
стања.), 

 међусобно разумевање и сарадња свих институција – корисника ПИО „Авала“, 
 учешће и подршка локалне самоуправе у реализацији циљева (политички услов, 

који значи брзо и ефикасно решавање по питањима и предметима који се односе 
на активности управљача и других заинтересованих правних и физичких лица 
на заштићеном подручју од стране надлежних органа и институција на 
државном и локалном нивоу, санкционисање непримерених и непрописних 
радњи и подршку процесима и поступцима усаглашавања јавног/општег, 
локалног и појединачног интереса у корист интереса очувања природе и 
животне средине. Овај услов је делимично испуњен.), 

 учешће и подршка локалног становништва у реализацији циљева (социјални 
услов, који подразумева еколошки свесно и одговорно локално становништво, са 
прихватљивим стандардом и перспективом живота на заштићеном подручју. 
Овај услов је делимично испуњен.), 

 учешће и подршка научних и истраживачких институција у остварењу 
дефинисаних циљева, 

 обезбеђење финансијских средстава и законских инструмената (економски 
услов), који подразумева трајно и стабилно финансирање Плана управљања на 
основу Закона о заштити природе и Решења о стављању под заштиту природног 
добра „Авала“. Овај услов је највећим делом испуњен, јер се обезбеђење 
неопходних финансијских средстава за сада највећим делом врши из буџета 
града Београда и делатности управљача (делатност шумарства), а у скоријој 
будућности финансирање ће се вршити и од накнада за коришћење заштићеног 
природног добра након израде Одлуке о накнадама). 
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6. 
 
 

ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА 
 

ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ 
 

ВРЕДНОСТИ ПИО „АВАЛА“ 
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Приоритетне активности које се планирају Планом управљања су заштита 
природних и културних вредности и животне средине, односно: 

 чување, обележавање, уређење и одржавање ПИО “Авала”, 
 заштита флоре и фауне, 
 заштита споменика културе, 
 заштита споменика геонаслеђа, 
 заштита предела, 
 заштита животне средине. 

 
Чување и надзор ПИО „Авала“ 
Основни и трајни задатак управљача је чување ПИО „Авала“ и спровођење 

прописаних режима заштите утврђених актом о заштити, односно предузимање мера и 
извршење послова на обезбеђењу унутрашњег реда (чување, контрола посетилаца и 
корисника и пружање помоћи, савета и услуга, одржавање чистоће и уредности и др.). 
За обављање ових послова управљач је организовао службу чувања у складу са 
Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби и Правилником о условима које 
мора да испуњава управљач заштићеног подручја. За чуварску службу, поред сталне 
едукације и обуке, спроводиће се и мере опремања (службене легитимације и 
униформе, службена возила, оружје, ручна опрема и средства за рад и др.) у циљу 
ефикасног спровођења мера заштите, развоја, одрживог коришћења и презентације 
ПИО “Авала”. 

  
Израда неопходне планске и друге документације  
Управљач има обавезу доношења Плана управљања за период од 10 година, 

Годишњег програма управљања и Извештаја о остваривању годишњег Програма 
управљања. Сагласност на ова акта даје Град Београд- Секретаријат за заштиту 
животне средине и обавеза доношења регулисана је Законом о заштити природе и 
Решењем о стављању под заштиту природног добра ПИО „Авала“. Управљач је 
истовремено и корисник шума и има обавезу доношења основа и програма газдовања 
шумама.   

 
Обележавање и одржавање граница ПИО „Авала“ 
Обележавање природног добра, тј. граница зона режима I и II степена заштите и 

спољне границе ПИО „Авала“ је урађено по доношењу Решења о стављању под заштиту 
природног добра ПИО „Авала“, а у складу са Правилником о начину обележавања 
заштићених природних добара („Службени гласник РС“, број 30/92, 24/94 и 17/96). У 
будуће управљач је дужан да по потреби обнавља границе и мења оштећене ознаке. 

 
Уређење и одржавање ПИО „Авала“ 
За уређење и одржавање ПИО “Авала”, управљач ће у оквиру годишњих Програма 

планирати активности на пословима одржавања излетничких површина и чистоће, као 
и реализацију Програма управљања отпадом на подручју ПИО “Авала”. Уређење 
Предела изузетних одлика „Авала“ вршиће се у складу са одредбама Решења о 
стављању под заштиту природног добра ПИО „Авала“, просторно-планске и 
урбанистичке документације. 
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Заштита флоре и фауне 
Заштита  флоре и фауне је један од приоритетних задатака управљача, која ће се 

планирати годишњим програмима управљања. Посебан акценат биће на снимању 
постојећег стања флоре и фауне, првенствено строго заштићених и заштићених врста, 
континуираном праћењу и унапређењу, праћењу здравственог стања шума и анализи 
стања шумских екосистема, успостављању мониторинга квалитета животне средине 
(воде, ваздуха и земљишта). 

Пројекти ће се спроводити у сарадњи са релевантним научним институцијама 
(Завод за заштиту природе Србије, Министарство животне средине и просторног 
планирања, Шумарски факултет, Биолошки факултет). 

 
Заштита споменика културе 
Током истраживања на подручју ПИО „Авала“ констатовано је присуство 

споменика културе: 
 Споменик Незнаном јунаку, 
 Споменик совјетским ратним ветеранима, 
 Споменик палим борцима из Пиносаве, 
 Планинарски дом „Митровићев дом“, 
 Хотел „Авала“, 
 Споменици Васи Чарапићу, 

Заштита споменика културе може се једино реализовати уз помоћ надлежних 
институција из области заштите споменика културе, односно Завода за заштиту 
споменика културе Града Беогарад, Завода за заштиту споменика културе Републике 
Србије, Министарства културе, локалне самоуправе и пре свега локалног становништва 
које мора препознати значај очувања вредних културно-историјских споменика. 
 

Заштита споменика геонаслеђа, односно уређење објеката геонаслеђа 
Појаве и лежишта минералних сировина на подручју Авале познате су од 

давнина. Најзначајније су појаве металичних сировина (живе, олова, цинка и сребра). 
Напуштени каменоломи сведоче о некадашњој експлоатацији грађевинског материјала 
(пешчара, кречњака и магматита). Данас је било каква експлоатација сировина на 
Авали напуштена. Два већа каменолома није могуће уредити јер је један потпуно 
трансформисан (Стари мајдан), а други је у близини војног објекта. С друге стране 
бројна троскишта и свртњеви могу бити уређени и уведени у туристичку понуду Авале. 
Посебно су интересантне локације Звечара, Крива ћуприја, Стари селдау које ће бити 
обрађене кроз пројекат Санација старих рударских радова, са могућношћу туристичке 
намене за поједине објекте. 
 

Заштита предела 
Мерама просторног и урбанистичког планирања, спречавањем појава 

противправне изградње објеката, адекватним планирањем и доследним спровођењем 
радова у шумарству и пољопривреди, пажљивим еколошким лиценцирањем пројеката 
развоја туризма, као и ефикасним текућим одржавањем чистоће и уредности очуваће 
се и унапредити пејсажна обележја заштићеног подручја. 
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Заштита животне средине 
Један од главних трајних циљева који се жели постићи успостављањем 

административне-правне заштите ПИО „Авала“ јесте очување и унапређење стања и 
квалитета животне средине. 

У области заштите од пожара, управљач ће сагласно Закону о заштити од пожара 
и Закону о ванредним ситуацијама, урадити неопходна планска документа, 
предузимати превентивне мере у области заштите шума од пожара и унапређивати 
сарадњу са МУП Србије, Сектором за ванредне ситуације, Одељењем за ватрогасно-
спасилачке јединице. ЈП „Србијашуме“ сагласно Закону о шумама, као управљач 
државним шумама урадило је Планове заштите шума од пожара, којим су дефинисане 
превентивне мере заштите од пожара, материјално-техничко опремање за брзо и 
ефикасно гашење шумских пожара, оперативни планови и карте за потребе 
организовања акција гашења шумских пожара. 

 
Промоција и презентација вредности и значаја ПИО „Авала“ 
Управљач ће самостално и у сарадњи са научно-истраживачким институцијама 

промовисти вредности заштићеног подручја.   
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7. 
 
 

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 
 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

ПИО „АВАЛА“
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Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада у пределу 

изузетних одлика „Авала“ су: 
 дефинисање метода и начина спровођења мониторинга биодиверзитета; 
 истраживање утицаја климе на биодиверзитет подручја Авале; 
 очување и унапређење стања шумских екосистема; 
 едукација локалног становништва у области заштите природних и створених 

вредности ПИО “Авала”; 
 едукација локалног становништва у области туристичког развоја ПИО “Авала”; 
 едукација локалног становништа у области одрживог коришћења шумских 

плодова, лековитог биља и гљива; 
 едукација свих корисника ПИО “Авала” у области спровођења прописаних 

режима заштите; 
 едукација локалног становништва у области одрживог управљања отпадом. 
 
Образовни рад спроводиће се путем радионица, трибина, презентација, школа у 

природи, израде тематских програма за посетиоце, а све у циљу подизања свести и 
укључивања локалног становништа, омладине, представника локалне самоуправе и 
осталих заинтересованих страна, у заштиту и очување споменика природе и ближе 
околине. 
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8. 
 
 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ 
 

КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ 
 

                                     И УРЕЂЕЊУ ПИО „АВАЛА“ 
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Решењем о стављању под заштиту ПИО „Авала“ дефинисан је тростепени режим 
заштите којим је регулисан начин и степен заштите, коришћења, уређења и 
унапређења заштићеног подручја. 

На подручју ПИО „Авала“, планиране активности на одрживом коришћењу 
природних вредности, развоју и уређењу су: 

 неговање и унапређење уредности, чистоће, амбијенталне разноврсности и 
лепоте предеоног лика и високог квалитета чинилаца животне средине; 

 одржавање и реконструкција објеката јавних чесми; 
 одржавање јавних, сеоских и шумских путева; 
 одржавање живица на међама парцела и очување усамљених примерака или 

група шумског дрвећа на ливадама, њивама, поред путева и у двориштима; 
 праћење стања, очување и увећање разноврсности аутохтоног живог света, 

посебно ретких и у другом погледу значајних биљних и животињских врста, 
њихових популација и станишта; 

 утврђивање присуства инвазивних врста биљака, мапирање њихових станишта и 
планирање мера на контроли њиховог ширења и сузбијања; 

 постављање наменских објеката и опреме за потребе прихране дивљачи; 
 примена мера у газдовању шумама којима се осигурава умерено повећање 

површина под шумским екосистемима и побољшање њихове структуре и 
здравственог стања, посебно у погледу заступљености виших узгојних типова и 
већих дебљинских разреда, количине и квалитета дрвне масе, разноврсности и 
аутохтоности флористичко-дендролошког састава; 

 изградња, инфраструктурно опремање и уређење простора за потребе 
рекреације и туризма, образовног и научног рада и планинарских активности; 

 развој сарадње са локалним становништвом. 
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9. 
 
 

ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ 
 

НАМЕНА И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА 
 

ЗЕМЉИШТА У ПИО „АВАЛА“ 
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Према Регионалном Просторном плану административног подручја Београд, 
подручје Авале је дефинисано као простор са трајном наменом заштите природе и 
природних добара. Према ГУП-у Београда (2001-2021) подручје Авале се дефинише као 
простор за рекреацију која се изводи самостално, тј. не изискује посебно изграђене и 
опремљене терене. Такође се каже да је треба заштити јер представља границу ширења 
града и видиковац овог подручја. 

2014. године донешен је Просторни план подручја посебне намене предела 
изузетних одлика Авала-Космај (Сл. гласник РС, бр. 146/2014) којим се утврђује 
дугорочна концепција развоја, организације, уређења, заштите и коришћења подручја 
предела изузетних одлика Авала – Космај на територији која обухвата делове 
територија града Београда. 

Решењем о стављању под заштиту природног добра ПИО „Авала“ успостављен је 
тростепени режим заштите (који представља скуп мера и услова којима се одређује 
начин и степен заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног природног 
добра), односно: 

На заштићеном природном добру са установљеним режимом заштите I, II и III 
степена, утврђују се опште мере заштите и коришћења којима се забрањује: 

1) крчење шума; 
2) брање, кидање и уништавање биљака, посебно заштићених и ретких врста 

флоре и неконтролисано сакупљање лековитог биља; 
3) лов; 
4) узнемиравање птица, нарочито у периоду размножавања и подизања младих, 

као и уништавање њихових гнезда; 
5) извођење радова који могу пореметити стабилност терена; 
6) регулисање водотокова и уређење њихових обала, осим у функцији заштите 

од ерозије; 
7) изградња индустријских и привредних објеката; 
8) каптирање извора за потребе пуњења и паковања ради продаје; 
9) упуштање непречишћених отпадних вода у водотокове, јаруге и земљиште; 
10) одлагање отпада и формирање сметлишта; 
11) експлоатација минералних сировина. 
 
У оквиру установљеног режима заштите I, II и III степена, дозвољавају се опште 

мере заштите и коришћења које се односе на: 
1) обележавање планинарских и рекреативних стаза; 
2) постављање информативних табли и путоказа; 
3) примену одговарајућих биолошких мера против фитопатолошких и 

ентомолошких обољења шума; 
4) извођење геолошких истражних радова којима се не ремети морфологија 

терена и не утиче на укупно стање флоре и фауне; 
5) научно-истраживачки рад у оквиру посебних програма и пројеката одобрених 

од надлежних државних органа или научних институција; 
6) континуирано праћење (мониторинг) биљних и животињских врста и 

специфичних биљних заједница; 
7) хватање птица у сврху прстеновања; 
8) обезбеђивање мера противпожарне заштите; 
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На заштићеном природном добру са утврђеним режимом заштите I степена 
утврђује се као посебна мера забране коришћења природних богатстава и простора и 
извођења свих видова активности које нису посебно одређене као дозвољене. У оквиру 
режима заштите I степена, дозвољено је временски и просторно ограничено 
коришћење заштићеног природног добра у оквиру посебно одобрених програма и 
пројеката укључујући образоване програме и пројекте, као и предузимање нужних 
интервенција, у случају опасности по заштићено природно добро. 

 
На заштићеном природном добру са утврђеним режимом заштите II степена 

утврђују се посебне мере заштите и коришћења којима се забрањује: 
1) уношење алохтоних врста дрвећа; 
2) уништавање кореновог система биљака приликом извођења радова; 
3) сеча заједница или групација аутохтоних врста; 
4) постављање табли и других обавештења на стаблима; 
5) преоравање и пошумљавање површина под ливадама и на чистинама; 
6) затрпавање свртњева и шљачишта (троскишта); 
7) коришћење материјала из троскишта и јаловишта за насипање саобраћајница 

и стаза при њиховој санацији и реконструкцији; 
8) изградња објеката. 
 
У оквиру режима заштите II степена, дозвољавају се посебне мере заштите и 

коришћења и то: 
1) газдовање шумским заједницама са алохтоним врстама до краја опходње; 
2) превођење шума пањача у семенске; 
3) смањење површина под багремом; 
4) извођење узгојно-санитарне сече у циљу унапређивања здравственог стања 

заједница и обезбеђење услова за цео екосистем; 
5) попуњавање проређених заједница по посебним програмима и пројектима; 
6) уређење прилаза локацијама Звечара, Крива ћуприја и Стари селдау, 

уклањање растиња на великом броју свртњева и сређивање напуштених рударских 
копова ради безбедног кретања посетилаца; 

7) уклањање шибља дуж постојећих стаза које окружују ову зону ради 
омогућавања несметаног пролаза; 

8) постављање вештачких гнезда на високо дрвеће за привлачење дупљашица и 
постављање хранилица пред зиму на стаблима; 

9) постављање мобилијара са опремом за пасиван и активан одмор одраслих. 
 
На заштићеном природном добру са утврђеним режимом заштите III степена 

утврђују се посебне мере заштите и коришћења којима се забрањује: 
1) уношење алохтоних врста дрвећа, осим на парковским површинама и 

хортикултурно уређеним површинама; 
2) проширење пољопривредних површина смањивањем шумског земљишта; 
3) извођење радова којима се изазвају оштећења постојећих објеката; 
4) изградња објеката осим адаптације и санације постојећих и реконструкције 

торња са пратећим објектом; 
5) проширење паркинг простора уз изграђене објекте и саобраћајнице 

смањивањем шумског земљишта; 
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6) извођење радова којима се мења хидролошки режим станишта; 
7) ложење ватре ван места одређених за ту намену. 
 
У оквиру режима заштите III степена, дозвољавају се посебне мере заштите и 

коришћења и то: 
1) газдовање шумским заједницама са алохтоним врстама до краја опходње; 
2) вештачко пошумљавање садницама лишћара старости од 3 до 5 година и 

садницама четинара у парковском делу заштићеног природног добра, уношење 
декоративних и жбунастих врста као елемената уређења споменика културе; 

3) замена алохтоних врста дрвећа аутохтоним врстама; 
4) превођење шума пањача и ниских шума у високе; 
5) извођење узгојно-санитарне сече ради унапређивања здравственог стања 

заједница, радови на искорењњивању инвазионих врста, крчење подраста непожењних 
врста и сузбијање изданака и избојака све до склапања заједнице; 

6) попуњавање проређених заједница по посебним програмима и пројектима; 
7) подсађивање, где год је то могуће, жбунастим врстама са ситнијим плодовима 

као и дивљим воћкама; 
8) повећање травнатих површина на подручју одељења 21 – одсек „ц” и „д”, уз 

уклањање жбунасте вегетације; 
9) санација и адаптација постојећег расадника, односно проширење расадничког 

материјала додавањем аутохтоних дрвенастих, жбунастих, лековитих врста са Авале и 
декоративних врста; 

10) остављање мањег броја старих и шупљих стабала ради очувања склоништа за 
слепе мишеве, пухове, веверице и друге ситне глодаре; 

11) постављање мањих осматрачница и надстрешница на местима која ће се 
одредити посебним програмима; 

12) одржавање простора око водотока; 
13) обележавање места старих рудишта; 
14) извођење радова на обезбеђењу старих напуштених површинских копова, 

позајмишта и поткопа у циљу безбедности посетилаца; 
15) изградња мањих монтажних објеката од природних материјала за потребе 

едукације; 
16) реконструкција и санација постојећих и изградња нових објеката 

инфраструктуре и прикључивање свих корисника; 
17) реконструкција и изградња пратећих објеката у зони туризма, у функцији 

подизања квалитета услуга и унапређења активности; 
18) ограничена изградња спортско-рекреативних терена без великих земљаних 

радова и радова на нивелацији терена или сече шуме ради одржавања културних и 
спортских манифестација мањег обима; 

19) санација и уређење постојећих колских и пешачких стаза; 
20) уређење рекреационог простора око Планинарског дома „Чарапићев брест“; 
21) постављање мобилијара са опремом за пасиван и активан одмор одраслих и 

опремом за дечја игралишта. 
У зони која обухвата пољопривредне површине, дозвољава се: 
1) коришћење легуминоза ради обогаћиваља земљишта азотом; 
2) плодоред ради повећања продуктивности земљишта и спречавања појаве и 

развоја штеточина; 



План управљања ПИО „Авала“ (2021. - 2030. године) 

  

ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“, јун 2020. године 40 
 

3) производња алеопатских усева ради спречавања развоја коровских врста у 
почетним стадијумима развоја; 

4) употреба стајског ђубрива и компоста; 
5) коришћење лагане механизације. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План управљања ПИО „Авала“ (2021. - 2030. године) 

  

ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“, јун 2020. године 41 
 

10. 
 
 

   АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
 

ПИО „АВАЛА“ 
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Програмске активности у овој области конципиране су тако да се врши 
позитиван утицај на стварање представе о значају Предела изузетних одлика „Авала“ и 
дају конкретне информације, да се популаришу природне и културне вредности 
подручја и утиче на интересовање посетилаца. Презентација и популаризација ће се 
остваривати кроз следеће активности: 

 интернет презентацију; 
 израду публикације која ће бити доступна локалној самоуправи, корисницима и 

посетиоцима ПИО „Авала“; 
 израду прикладних тематских флајера и лифлета који ће бити доступни великом 

броју корисника и посетиоца ПИО „Авала“; 
 организовање и учешће у различитим акцијама посвећеним Авали, а поводом 

обележавања Светског дана вода, Светског дана шума, Светског дана заштите 
биодиверзитета, Светског дана заштите животне средине, Европске недеље 
шума, Светског дана туризма и др.; 

 одржавање радионица по општинама, са циљем представљања планираних 
активности од стране управљача; 

 обезбеђење учешћа јавности у доношењу планских докумената везаних за 
заштиту и одрживи развој ПИО „Авала“; 

 обезбеђење доступности аката које доноси управљач, као што су Правилник о 
унутрашњем реду и чуварској служби ПИО „Авала“, Одлука о накнадама за 
коришћење природних вредности и услуга ПИО „Авала“ и др. 

 организовање презентације о значају ПИО „Авала“ за ученике основних и 
средњих школа; 

 организовање трибина и округлих столова посвећених одређеним проблемима 
везним за заштиту, уређење, коришћење и одрживи развој Авале; 

 снимање и приказивање пропагандних филмова о вредностима ПИО „Авала“ у 
сарадњи са локалним становништвом, локалном самоуправом и локалним, 
регионалним и националним ТВ медијима и др. 

 промоција вредности у Центрима за посетиоце и информативним центрима који 
ће се изградити у наредном средњорочном периоду (будући визиторски центар); 

 промоција вредности кроз учешће у пројектима са Невладиним организацијама; 
 формирање водичке службе. 
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11. 
 
 

СТУДИЈСКА (ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, 
 

ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И 
 

АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ, ОЧУВАЊУ И 
 

УНАПРЕЂЕЊУ И ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ 
 

ПИО „АВАЛА“ 
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Законом о заштити природе детаљно су дефинисане обавезе управљача по 
питању документације која се односи на заштићено подручје. То су пре свега: 

 План управљања заштићеним подручјем (као средњорочни документ који се 
доноси на десет година), 

 Годишњи програм управљања заштићеним подручјем којим се реализује План 
управљања за одређену годину (и то као део производно-финансијског плана 
преудузећа), 

 Извештај о остваривању плана управљања заштићеним подручјем, 
 Извештај о остваривању годишњег програма управљања заштићеним подручјем, 
 Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби за заштићено природно 

добро, 
 Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја. 

 
Студијска, програмска, планска и пројектна документација потребна за 

спровођење циљева и активности на: 
1) заштити посебних природних вредности: израда Програма и пројеката 

заштите природних вредности ПИО „Авала“; измене и допуне планских аката 
(Шумске и ловне основе); 

2) заштити споменика наслеђа: израда Програма заштите споменика културе и 
наслеђа на простору ПИО “Авала” у сарадњи са надлежним институцијама; 

3) заштити и коришћењу обновљивих природних ресурса: израда Програма и 
планских акта којима се регулише коришћење обновљивих природних ресурса; 

4) мониторингу вегетације, флоре и фауне: израда Програма којим ће се 
разрадити систем праћења стања, прикупљање и обрада података о вегетацији, 
флори и фауни на подручју ПИО „Авала“; 

5) мониторингу климатских параметара; 
6) уређењу ПИО „Авала“: израда пројеката и програма у складу са Решењем о 

стављању под заштиту; 
7) презентацији ПИО „Авала“ и сарадњи са локалним становништвом и другим 

корисницима: кроз израду разних програма и пројеката презентације и 
популаризације заштићеног подручја. 
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12. 
 
 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И 
 

ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА 
 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ 
 

ПИО „АВАЛА“
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С обзиром на значај ПИО „Авала“ као врло важне и посећене туристичке 

дестинације за градски одмор, Шумско газдинство „Београд“ као управљач, планира 
активнију сарадњу са Општином Вождовац. Такође, неопходно је успостављање 
одговарајућих односа са осталим субјектима који на овом простору живе, раде и 
користе поједине ресурсе (локално становништво, школе, манастири, ловачка 
удружења, излетници, предузећа, угоститељске и друге организације). 

Јавно предузеће за газдовање шумама ,,Србијашуме’’ ће, као управљач 
заштићеног подручја, покренути следеће активности:  

 организовање и учешће у различитим акцијама поводом обележавања Светског 
дана вода, Светског дана биодиверзитета, Светског дана заштите животне 
средине, Светског дана туризма, Дана заштите природе и др.;    

 едукација локалног становништва у области заштите животне средине и 
подизање нивоа свести локалне заједнице у циљу очувања природних вредности 
заштићеног подручја и животне средине уопште. У оквиру ових активности 
планира се: одржавање радионица и предавања за старије становнике, 
едукативни програми за узраст деце из локалних осмогодишњих школа, 
успостављање мреже волонтера за послове у вези чишћења, мониторинга; 

 подршка активностима локалног становништва, које су у корист очувања 
природних вредности заштићеног подручја. 
Основни циљ успостављања односа јесте заштита предела, поштовање 

одређеног режима заштите и коришћења и стварање услова за бољи развој подручја у 
функцији заштите. 

У циљу унапређења заштићеног подручја планира се сарадња са свим 
заинтересованим и надлежним субјектима: 

 Града Београда, 
 сарадња са Општинама, 
 сарадња са надлежним Министарствима, 
 програмска сарадња са стручним установама (Завод за заштиту природе Србије, 

Завод за заштиту споменика културе, Шумарски и др. факултети, Институти и 
др.), 

 програмска сарадња са другим управљачима заштићених природних добара у 
Србији, 

 програмска сарадња са еколошким покретима, планинарима, извиђачима, 
младим истраживачима и другим заинтересованим невладиним организацијама. 
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13. 
 
 

ДИНАМИКА И СУБЈЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

ПЛАНА УПРАВЉАЊА ПИО „АВАЛА“
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Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд, Шумско газдинство „Београд“ као 

управљач заштићеног подручја, План управљања ПИО “Авала” за период 2021.-2030. 
године, конципирало је према захтевима и задацима које треба да оствари сагласно 
Акту о заштити. 

План управљања ПИО „Авала” за период 2021.-2030. године, као средњорочни 
документ остварује се кроз годишње програме управљања којима се детаљно и 
прецизно дефинишу задаци, радови и активности, материјално-финансијски и 
организациони услови њиховог извршења. 

Планиране задатке можемо груписати у 4 групе и то:  
1. Трајни задаци: чување, обезбеђење унутрашњег реда у ПИО „Авала”, 

обележавање, одржавање и уређење ПИО „Авала”, мониторинг природних 
вредности, научноистраживачки и образовни рад, промоција и презентација 
темељних вредности заштићеног подручја. 

2. Хитни задаци: израда планских и управљачких докумената, основа и 
планова из области шумарства; даље опремање и едукација чуварске службе; 
успостављања еколошке мреже и мониторинга и др.    

3. Приоритетни задаци: идентификација граница на терену; почетак рада на 
заснивању базе података; уређењу локалитета за посетиоце ПИО „Авала”; 
успостављању сарадње са локалним становништвом, локалном самоуправом, 
планинарским друштвима и другим корисницима заштићеног подручја; 
спровођење образовно-промотивних активности, организовање предавања 
за различите интересне и узрасне групе, промовисање путем медија уз 
истицање постигнутих резултата у заштити и истраживању природних 
вредности Авале, али и на проблемима који прате заштиту,.  

4. Одложени задаци: су задаци који ће се извршавати у дужем временском 
периоду, у области одржавања и унапређења ПИО „Авала”.    

 
План управљања ПИО „Авала“ конципиран је по планираним видовима радова 

који се могу груписати у: 
 
1. Чување и надзор ПИО „Авала“ што обухвата: 

Организовање Службе заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 
ПИО „Авала“ и чуварске службе сагласно Правилнику о условима које мора да 
испуњава управљач заштићеног подручја и Правилнику о унутрашњем реду и 
чуварској служби (субјект: управљач уз финансијску подршку Града Бееограда - 
Секретаријат за заштиту животне средине; динамика: 2021.–2030.  година). 

 
2. Израда планских докумената и аката која обухвата израду: 
 Плана управљања ПИО „Авала“ (субјект: управљач; динамика: 2020. година и у 

2030. години за наредни средњорочни период); 
 Годишњи програм управљања ПИО „Авала“ (субјект: управљач; динамика: сваке 

године се ради и то до 15. новембра текуће за наредну годину уз обавезу доставе 
организационој јединици Градске управе надлежне за заштиту животне средине 
на давање сагласности); 

 Извештај о остварењу годишњег програма управљања ПИО „Авала” за (субјект: 
управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за 
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наредну годину, уз обавезу доставе организационој јединици Градске управе 
надлежне за заштиту животне средине); 

 Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја ПИО „Авала”  
(субјект: управљач; динамика: 2022. године уз обавезу доставе организационој 
јединици Градске управе надлежне за заштиту животне средине); 

 
3. Научно-истраживачки и образовни пројекти ПИО “Авала” који обухватају 
израду програма и пројеката из области: 
 заштите и унапређења споменичког наслеђа; 
 заштите и унапређења геонаслеђа; 
 унапређења и развоја пољопривреде; 
 туристичке валоризације; 
 управљања отпадом; 
 заштите традиционалних делатности; 
 мониторинга биљних и животињских врста; 
 стратешких процена утицаја на животну средину; 
 процена утицаја на животну средину и др, 

(субјект: управљач, локална самоуправа, невладине организације, институти, 
факултети и др., уз финансијску подршку Града Бееограда-Секретаријат за 
заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 
управљања; динамика: 2021.–2030. година). 

 
4. Обнављање граница ПИО „Авала“ што обухвата: 

Обнављање границе режима заштите I и II степена и спољне границе ПИО 
“Авала”, мењање ознака-табли  
(субјект: управљач уз финансијску подршку Града Београда-Секретаријат за 
заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 
управљања; динамика: 2021., 2026. година). 

 
5. Мониторинг и заштита флоре и фауне што обухвата: 
 инвентаризација и картирање флоре и фауне тј. њихових  специфичних 

станишта,  
 картирање биотопа ретких врста,  
 просторна идентификација локалитета са специфичном флором и фауном, 

искључивање тих површина из одређених видова коришћења,  
 формирање базе података строго заштићених и заштићених дивљих врста, 
  разрада директних мера заштите, изградња хранилишта, кућица за птице и сл.  

(субјект: управљач уз финансијску подршку Града Београда-Секретаријат за 
заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 
управљања; динамика: 2021.–2030. година). 

 
6. Праћење стања, нега и заштита шума што обухвата: 
 примена мера у газдовању шумама којима се осигурава умерено повећање 

површина под шумским екосистемима и побољшање њихове структуре и 
здравственог стања, посебно у погледу заступљености виших узгојних типова и 



План управљања ПИО „Авала“ (2021. - 2030. године) 

  

ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“, јун 2020. године 50 
 

већих дебљинских разреда, количине и квалитета дрвне масе, разноврсности и 
аутохтоности флористичко-дендролошког састава,  

 мере гајења и заштите шума  
(субјект: управљач уз финансијску подршку Града Београда-Секретаријат за 
заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 
управљања; динамика: 2021.–2030. година); 

 
7. Мере уређења ПИО „Авала“ што обухвата: 
 постављање путоказа,  
 постављање новог, дрвеног мобилијара и замена постојећег (клупе, столови, 

надстрешнице, информативне табле),  
 израду и постављање корпи за отпатке,  
 израду и уређење ложишта за пикник,  
 уређење видиковаца и излетишта, 
 уређење и обележавање пешачких и бициклистичких стаза,  
 изградња шетно-едукативних стаза, 
 формирање и уређење арборетума,  
 уређење појединих локација за приступ особа са посебним потребама,  
 уклањање непожељне вегетације на местима где су излетишта, видиковци,  
 уклањање комуналног отпада, 
 обнова и унапређење расадника и расадничарске проиѕводње, 
 изградња нових и санација постојећих грађевинских објеката за потребе 

управљача и корисника, 
 изградња, санација и уређење чесми, 
 постављање инфо пулта и остале радове. 

(субјект: управљач уз финансијску подршку Града Београда-Секретаријат за 
заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 
управљања; динамика: 2021. – 2030. година). 
 

8. Популаризација и презентација ПИО “Авала” што обухвата: 
 штампање флајера, лифлета, публикација и сл., 
  израду WEB презентације 
 израда сувенира,    
 израда рекламног и едукативних материјала (кесе, фасцикле, блокови, 

календари, разгледнице и сл.),  
(субјект: управљач и локална самоуправа уз финансијску подршку Града 
Београда-Секретаријат за заштиту животне средине што ће се прецизирати 
Годишњим програмима управљања; динамика: 2021. – 2030. година); 

 
9. Остали радови који обухватају: 
 набавку алата и средстава за рад на одржавању,  
 набавку опреме, униформи, личних заштитних средстава,  
 формирање ГИС базе података и др.  

(субјект: управљач уз финансијску подршку Града Београда-Секретаријат за 
заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 
управљања; динамика: 2021. – 2030. година); 
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14. 
 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНЕ 
 

ПРЕTПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ 
 

ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА ПИО „АВАЛА“
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Финансирање заштићеног природног добра, према Закону о заштити природе, 
обезбеђује се из: 

 из буџета; 
 из прихода који се остварују вршењем делатности предузећа, односно  

организације која управља заштићеним природним добром; 
 од накнада за коришћење заштићеног подручја; 
 из других извора у складу са законом. 

 
 
Финансијска средства неопходна за остваривање мера и активности из Плана 

управљања за ПИО „Авала“ обезбеђују се већим делом из буџета Града Београда, а 
мањим делом учешћем управљача. 
 

На основу досадашњег искуства и планираних активности и задатака које треба 
да изврши управљач ПИО „Авала“ у оквиру Плана управљања за период 2021.-2030. 
године, процењено је да су неопходна финансијска средства у износу од :  

 
 
 

Редни 
број 

 
Врста радова 

Планирана 
средства 

1. Чување и надзор 16.000.000,00 

2. Израда планских докумената и аката 2.000.000,00 

3. Научно-истраживачки и образовни пројекти 3.500.000,00 

4. Обележавање и обнављање граница 3.500.000,00 

5. Мониторинг и заштита флоре и фауне 26.000.000,00 

6. Праћење стања, нега и заштита шума 175.000.000,00 

7. Мере уређења ПИО „Космај“ 113.500.000,00 

8. Популаризација и презентација 7.000.000,00 

9. Остали радови 3.500.000,00 

 Свега: 350.000.000,00 дин 
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План управљања ПИО „Авала“ спроводи се Годишњим програмом који садржи: 
 послове и задатке који се непосредно спроводе у текућој години, 
 динамику извршења програмираних радова, послова и задатака и 
 неопходна финансијска средства за реализацију Годишњег програма управљања. 

 
На Годишњи програм управљања ПИО „Авала“ сагласност даје организациона 

јединица Градске управе надлежне за заштиту животне средине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Директор ШГ „Београд“ 
Владан Живадиновић, дипл.инж.шум. 
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15. 
 
 

КАРТА ПИО „АВАЛА“ 
 

СА ПРИКАЗАНИМ РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ 
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