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На основу Студије заштите природе планине Космај коју је урадио Завод за заштиту 
природе Србије, а на предлог организационе јединице Градске управе надлежне за 
заштиту животне средине, Скупштина града Београда на седници одржаној 26.децембра 
2005. године, донела је Решење о стављању под заштиту природног добра „Космај“ 
(објављено у „Службеном листу града Београда“, бр. 29/2005 од 27.12.2005. године) као 
предео изузетних одлика и категорише се као значајно природно добро (III категорија 
заштите). 

Природно добро “Космај“ стављено је под заштиту ради очувања и унапређења 
живописних пејзажних обележја и примарних предеоних вредости, структуре и квалитета 
шума, разноврсности и богатства биљног и животињског света и станишта, квалитета 
вода, земљишта и ваздуха, ради очувања и унапређења добара културне баштине и 
њиховог амбијента, стварања услова за одрживи развој туризма, рекреације и 
пољопривреде, односно планско уређење простора и коришћења простора и изградњу 
објеката за те намене. 

Скупштина града Београда за управљача (сагласно новом Закону о заштити природе 
„Сл.гл.РС“, број 36/15.05.2009. године) одредила је Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд. 
Послове непосредног управљања Пределом изузетних одлика „Космај“ на терену спроводи 
Шумско газдинство „Београд“- ШУ „Липовица“. 

 

Космај је ниска (626 мнв.) релативно мала острвска планина (око 1.500 хектара), 
географски смештена 50 км јужно од Београда. 

Поред пејзажних, естетских квалитета и веома вредне културне баштине, ово 
подручје располаже и са високим степеном биолошке разноврсности, са бројним 
представницима сврстаним у реткости, угрожене, реликтне и ендемичне врсте. 

Подгорину Космаја чини питоми рурални предео, у коме ратарске површине 
преовлађују над ливадама, воћњацима и шумама. Планина је окружена старим, ниско 
положеним сеоским насељима (Рогача, Неменикуће, Амерић, Кораћица и Велика Иванча) 
која су се пре две-три деценије почела ширити, претежно линеарно, дуж путева. Међутим, 
и поред ширења грађевинске зоне, само су Неменикуће и Кораћица имали лаган пораст 
броја становника у периоду два задња пописа (1991. и 2002. године), док су остала три 
села са знацима слабије или јаче депопулације. Глaвна привредна активност 
стaновништва је пољопривреда, пре свега ратарство и сточарство, а затим воћарство, са 
знатним бројем житеља који раде у општинским центрима, Младеновцу и Сопоту, као и у 
Београду. Космај је седамдесетих и осамдесетих година прошлог века запљуснуо талас 
викенд изградње, данас на овом подручју има преко 1000 викендица, највише у Кораћици - 
450. 

Укупна површина заштићеног природног добра износи 3.514,50 ха, од тога је 688,30 
ха у државној својини и 2.826,20 ха у приватној и другим облицима својине. Заштићено 
природно добро „Космај“ налази се на територији административног подручја Београд, 
градске општине Младеновац - делови катастарских општина Амерић, Кораћица и Велика 
Иванча, површине 1.598,90 ха и градске општине Сопот - делови катастарских општина 
Рогача и Неменикуће, површине 1.915,60 ха. 
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На подручју ПИО „Космај“ установљен је двостепени режим заштите и то: 
 

 
Режим заштите 

Површина  
ha % 

II степена 677,00 19,26 
III степена 2.837,50 80,74 

Свега ПИО „Космај“ 3.514,50 100,00 
 

Подручје Космаја 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 „Космај“ 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 „Космај” 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 11. Решења о стављању под заштиту ПИО 
„Космај“ („Службени лист града Београда“, број 29/2005). 

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); 
 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); 
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 Студијом заштите природе планине Космај (Завод за заштиту природе, 2004);  
 Условима заштите природе за израду Плана управљања ПИО „Космај” за период 

2021-2030. године (Завод за заштиту природе Србије, акт 03 број 020-
146/2/11.02.2020. године); 

 Основом газдовања шумама за Газдинску јединицу „Космај“ (2018-2027. 
године). 
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ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Живи свет Космаја представљен је са: 

 557 врста биљака сврстаних у 298 родова и 74 фамилије. У флори Космаја има 30 
реликтних и 10 субендемичних врста биљака, 5 врста које припадају групи строго 
заштићених и заштићених врста (Allium paniculatum, Laburnum anagyroides, Lilium martagon, 
Limodorum abortivum, Orchis purpurea), 1 врста са Светске Црвене листе (Delphinium fissum) 
25 врста које се могу подвести под неку категорију угрожености, 150 врста у категорији 
лековитих и јестивих и око 60 врста које су под контролом коришћења; 

 преко 300 врста гљива од којих је 120 врста детерминисано, међу њима је и 10 врста 
које су под контролом коришћења, 2 врсте изузетне угрожености због рапидног смањења 
популација (Boletus regius- јестива, Boletus satanas - отровна) и 1 врста са постојаним 
опадањем бројности (Hericium erinaceum - јестива); 

 24 врсте гмизаваца и водоземаца, сврстаних у 14 родова и 9 фамилија, од којих су 16 
врста природне реткости, а 3 врсте под контролом коришћења; 

 51 врста сисара, сврстаних у 34 рода и 15 фамилија, који су потенцијално, односно 
врло вероватно присутни (34 врсте су поуздано констатоване). Од истраживаних врста 
сисара 30 је на листи строго заштићених и заштићених врста, а десетак врста припада 
категорији ловне дивљачи; 

 96 врста птица, од којих су 66 врста гнездарице, 7 врста припада групи грабљивица и 
неколико десетина групи птица певачица, 29 врста се налази на Листи природних 
реткости Србије, 1 врста је на Светској и Европској листи угрожених врста (Crex crex-
прдавац), 7 врста које су ретке у Европи (Otus scops-ћук, Caprimulgus europaeus-помракуша, 
Coracius garrulous-златоврана, Picus viridis-зелена жуна, Lullula arborea-шумска шева, 
Phoenicurus phoenicurus-врана црвенрепка, Emberza hortulana-вртна стрнадица ) и 
неколико врста које се третирају као ловна дивљач; 

 велики и непознат број врста различитих група инсеката, при чему је прелиминарно 
идентификовано преко 80 врста тврдокрилаца  од којих се 8 врста налази на Листи 
природних реткости Србије, 5 врста на Светској и Европској Црвеној листи, 8 врста 
представљају балканске ендемите, 5 врста ендемите Србије. Од детерминисаних  врста, 17 
је нових за фауну Србије. 

Вeгетација Космаја, која фитогеографски припада балканској флористичкој 
провинцији, представљена је са четири (основне) шумске заједнице. Quercetum frainetto-
cerris - климазонална заједница сладуна и цера, на надморским висинама између 250 и 400 
метара, углавном изданачког порекла.  Quercetum cerris - церове шуме, углавном 
изданачког порекла, на јужнијим експозицијама. Querco-Carpinetum serbicum - заједница 
цера и граба која на Космају заузима источне и југоисточне експозиције.  
Најрaспрострањенија асоцијација је Fagetum montanum -брдска буква на надморским 
висинама од 300 до 600 метара и три зељасте биљне заједнице (Festucetum valesiacae, 
Chrysopogonetum grylli, Cynosuretum cristati). Преко 70% површине саме планине је под 
шумском вегетацијом у којој доминирају изданачке храстове и букове састојине, уз учешће 
вештачки подигнутих, претежно четинарских шума, углавном на стaништу сладуна, цера и 
букве. 
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 Биљни свет 
 
 Флора Космаја броји 557 биљних врста и подврста из 298 родова, и 74 фамилије, што 
представља 15,2% флоре Србије. На подручју Космаја је забележено само 10 субендемита. 
Свакако највећи значај имају: Allium paniculatum subsp. fuscum, Campanula lingulata, 
Centaurea bieberstainii subsp. australis, Chamaecytisus heuffelii, Digitalis ferruginea, Digitalis 
laevigata, Digitalis lanata, Helleborus odorus, Ornithogalum pyramidale, Rhinanthus rumelicus.  
 Од укупно 557 биљних врста и подврста, колико је до сада забележено у флори 
Космаја, 26 таксона се могу подвести под неку категорију угрожености. Од свих угрожених 
таксона највећи значај имају, осим већ поменуте глобално угрожне врсте Delpiniumm 
fissum, локално најугро-женији таксони за подручје Космаја као што су степска врста 
Berberis vulgaris, реликтна и на Космају веома ретка биљка Laser trilobum угрожена и 
веома декоративна орхидеја Limodorum abortivum, као и са хоролошке тачке гледишта 
веома интересантан таксон Umbilicus erectus. 
 Са аспекта угрожености флоре, на истраживаном подручју од значаја су: 

1.  Врсте које су уврштене у Светску Црвену листу: 
 Delphinium fissum  

2.  Врсте које су заштићене као природне реткости на подручју Србије: 
 Allium paniculatum L. subsp. fuscum - црвеносмеђи лук 
 Laburnum anagyroides Medicus - зановет 
 Lilium martagon L. - златан 
 Limodorum abortivum (L.) Swartz - остружница 
 Orchis purpurea Hudson - пурпурни каћун 
 Delphinium fissum се може означити као глобално угрожена врста јер је на светској 
црвеној листи угрожене флоре. Треба истаћи присуство оних врста у флори Космаја које су 
и на територији Србије у вишим категоријама угрожености као што су нпр. Laburnum 
anagyroides, Ophioglossum vulgatum, Orchis Purpurea. У категорију угрожених таксона за 
подручје Космаја могу се уврстити Berberis vulgaris, Laser trilobum, Limodorum abortivum, 
Umbilicus erectus. Категорији рањивих таксона за подручје Космаја подређено је 11 
таксона, док 6 врста припада категорији ниског ризика угрожености. 

Решењем о заштити Предела изузетних одлика "Космај", заштитом је обухваћен и 
део шума Посавско-подунавског шумског подручја, односно, државне шуме (ГЈ "Космај" ) и 
приватне шуме делова катастарских општина Велика Иванча, Кораћица, Амерић, 
Неменикуће и Рогача. 

Газдинска јединица "Космај" је формирана од друштвених шума још 1931.године 
када је урађен и први «Привремени привредни план». После другог светског рата прво 
уређивање урађено је 1952.године, када је припремљен и одобрен уређајни елаборат 
«Привредни план за Народно излетиште-Космај» 

Од укупно обрасле површине, изданачке шуме чине 78%; вештачки подигнуте шуме 
19%; и високе шуме 3%. 

У погледу заступљености газдинских класа, најзаступљенија је буква 24%; затим цер 
и сладун са 23,8% ; док је учешће вештачки обновљених састојина 18,6%. 

Подручје ПИО "Космај" у фитогеографском погледу припада балканској 
флористичкој провинцији у оквиру средњеевропског региона, а у вегетацијском погледу 
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налази се у зонама климатогене шумске вегетације сладуна и цера, китњково-грабових 
шума и букових шума. Мала надморска висина утицала је да потенцијална шумска 
вегетација у вишим деловима Космаја буде лишћарска (храст и буква), док се у побрђу 
целокупног масива јављају углавном зељасти типови вегетације представљени брдским 
ливадама. 

Шумску вегетацију Космаја чине три вертикална вегетацијска појаса: на нижим 
надморским висинама јавља се појас шуме сладуна и цера Quercetum frainetto-cerris, изнад 
400 м.н.в. шума китњака и граба Querco-Carpinetum serbicum.  

На врховима Малог и Великог Космаја јавља се буква Fagetum montanum, која се у 
неким деловима спушта и до 300 м.н.в. 

 У нижим деловима Космаја и у подножју присутни су зељасти типови вегетације 
окарактерисани ксеромезофилним пашњацима и ксерофилним брдским ливадама. 

Поред поменутих заједница на Космају се налазе и културе четинара као што су црни 
бор - Pinus nigra, бели бор - Pinus sylvestris, смрча - Picea abies, кедар - Cedrus atlantica, 
дуглазија - Pseudotsuga taxifolia и др. 

 
Животињски свет 
 
Фауна сисара 
Потенцијалну фауну сисара Космаја чини укупно 51 врста, сврстаних у шест 

таксономских категорија нивоа реда. Највише врста – 16, припада реду глодара (Rodentia), 
затим следе слепи мишеви (Chiroptera) са 15 врста, зверови (Carnivora)  са 8, односно 
бубоједи (Insectivora) са 7. Најслабије су заступљени папкари  (Artiodactyla) са 4 врсте и 
зечеви (Lagomorpha) са 1 врстом. Међутим, број врста за које је до сада сигурно утврђено 
присуство на истраживаном подручју је знатно мањи – 31. Посебно је тешко дефинисати 
број присутних врста слепих мишева (Chiroptera). Детаљнија истраживања разноврсности 
ове групе нису вршена на Космају, па је број потенцијално присутних врста (15) усвојен на 
основу података о распрострањењу који су дати у до сада најобимнијој и најкомплетнијој 
студији о фауни сисара код нас (Диверзитет фауне сисара (Mammalia) Југославије, са 
прегледом врста од међународног значаја – Савић и сар., 1995) а тичу се шире географско-
предеоне целине – Шумадије, која обухвата и Космај.  

На истраживаном подручју су такође повремено присутни и шакал  (Canis aureus), 
јелен лопатар (Dama dama) и муфлон (Ovis musimon). Присуство прве врсте је за сада 
засновано на повременим опажањима, док лопатар и муфлон потичу из ограђеног 
ловишта “Трешња” где се ове две врсте узгајају, а ван ограде се виђају појединачне одбегле 
јединке.  

Поменимо и то да је 30 врста на листи природних реткости а десетак врста припада 
категорији ловне дивљачи. 

Орнитофауна 
Укупан утврђени фонд фауне птица Космаја износи 96 врста птица. Од укупног броја 

до сада забележених врста, у гнездарице се сврстава 66 врста, 7 врста припада групи 
грабљивица и неколико десетина групи птица певачица. На листи строго заштићених и 
заштићених дивљих врста налази се 29 врста, 1 врста је на Светској и Европској листи 
угрожених врста (Crex crex-прдавац), 7 врста које су ретке у Европи (Otus scops-ћук, 
Caprimulgus europaeus-помракуша, Coracius garrulous-златоврана, Picus viridis-зелена жуна, 
Lullula arborea-шумска шева, Phoenicurus phoenicurus-врна црвенрепка, Emberza hortulana-
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вртна стрнадица ) и неколико врста које се третирају као ловна дивљач;  Разноврсност 
фауне птица Космаја се може окарактерисати као задовољавајућа у односу на околне 
пределе у средњој Србији. При томе треба посебно имати у виду да је стварно (реално) 
богатство фауне птица Космаја знатно веће и креће се око 150 врста. Овај регион врло 
вероватно у свом саставу има још доста врста птица из група са миграторним статусом 
пролазница, луталица, зимовалица, али и гнездарица, а које се тренутно не налазе на 
фаунистичком списку, што је готово у потпуности условљено недовољним 
истраживањима у свим сезонским аспектима. 

Херпетофауна 
Од укупно 44 врсте водоземаца и гмизаваца које насељавају подручје Србије, 13 врста 

водоземаца и 11 врста гмизаваца (укупно 24 врсте) насељава планину Космај. Од 24 врсте 
гмизаваца и водоземаца, 16 врста припада листи строго заштићених и заштићених 
дивљих врста, а 3 врсте су под контролом коришћења. 

Ентомофауна 
Ентомофауна подручја ПИО "Космај" скоро да уопште није истражена. Теренским 

истраживањима при изради Студије установљено је да се на овом подручју налази 8 
балканских ендемита, 5 ендемита Србије, укључујући и једну стеноендемичну врсту, а чак 
17 врста је ново за Србију (fam. Staphylinidae-краткокрилци ). 

 
Воде 
Површинске воде су представљене већим бројем потока и речица периодског 

карактера, док се подземне воде, које у зависности од геолошке подлоге егзистују у виду 
различитих типова издани, празне преко бројних извора од којих десетак има значајнију 
издашност. Већина извора је каптирана за потребе водоснабдевања а неколико је уређено 
у виду јавних чесми (Хајдучица, Манастирска чесма, као најхладније воде Космаја са 
температуром воде од 11,1-11,4 0 С и др.). 

Површинске воде подручја ПИО "Космај", припадају сливовима Колубаре 41% и 
Велике Мораве, односно Јасенице 59%. 

За водни биланс подручја карактеристично је да око 84% падавина испари (евапо - 
транспирација), док свега 16% отекне (од тога 11% површински, а 5% подземно). 
Релативно ниска вредност отицаја условљена је благим нагибима, као и доминацијом 
порозне геолошке подлоге. 

На подручју ПИО "Космај" подземне воде, у завиности од хидрогеолошких одлика 
литолошке подлоге, егзистују у оквиру разних типова издани. 

Данас се већина насеља на овом простору у целости или делимично и комбиновано 
снабдева водом са каптираних природних извора, преко комуналних или малих, локалних 
водоводских мрежа и већ сада се може говорити о дефициту воде, која ће се у будућности 
само повећавати. 

Из свих ових разлога је на подручју Предела изузетних оликa "Космај", у II степену 
заштите забрањено каптирање извора ради водоснабдевања, а такође је забрањено 
неконтролисано испуштање отпадних вода . 

Обзиром на значај ПИО „Космај“ као врло важног и посећеног туристичког места за 
градски одмор, обавеза је да се током године контролише хигијенска исправност воде са 
јавних чесми на подручју ПИО „Космај“ што се и ради у сарадњи са Градским заводом за 
јавно здравље. 
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Геолошка грађа 
Планина Космај може се сажето геолошки окарактеристати као изоловани острвски 

масив кредног флиша и кречњака са неколико пробоја серпентинита и гранитоида, 
интезивно израседан и окружен неогеним седиментима. На северном делу истражног 
подручја, у атару села Бабе и Стојник, налази се још једно ''острво'' мезозојско-кредног 
литолошког комплекса које представља јужни огранак познатог Парцанског виса (409 m 
н.в).  

Земљиште 
Главни типови педолошког супстрата су гајњаче и смеђе шумско земљиште, средњег 

бонитета, углавном средње дубока земљишта (40-80 цм), свежа и слабоскелетна. На 
појединим деловима терена, земљишни покривач је јако танак (Кошутица). 

На подручју Предела изузетних одлика "Космај", грубо сврставање земљишта у 
земљишне класе би било од III-VI класе, што наравно одређује основну и најсврсисходнију 
намену ових земљишта за шумску производњу. Међутим, већину насеља на овом подручју 
чине села којима је пољопривреда основна делатност, често и услов развоја. Воћарство и 
виноградарство су доста заступљени. Пољопривредна земљишта су добрим делом на 
нагибима, лошијег механичког састава, тако да пољопривреду треба усмеравати ка 
заснивању вештачких ливада и воћњака. 

 
Клима 
Клима је умереноконтинентална, са распоном ( у зависности од надморске висине) 

средњих годишњих температура ваздуха од 9,5 до 10,5 0 С, умерено топлим летом и 
релативно благом зимом, просечном годишњом сумом падавина од око 730 mm, 
максимумом у јуну и минимумом у октобру, и приближно једнаком учестаношћу 
југоисточних (кошавских) и западно-северозападних ветрова. 
 

СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

На основу анализе стања споменичког наслеђа констатовано је да се у планинском и 
подпланинском подручју Космаја налазе објекти и локалитети који поседују културно-
историјска и уметничка својства међу којима су: 

Заштићени и категорисани споменици културе 
• Манастир Павловац, општина Младеновац, село Корачица, заштићен 1973. године, 

категорисан као споменик културе од великог значаја 1983. године, 
• Кућа породице Жујовић, општина Сопот, село Неменикуће, заштићена 1950. године, 

категорисана као споменик културе од изузетног значаја 1979. године. 
Заштићени споменици културе 
• Археолошко налазиште Кастељан, општина Сопот, село Неменикуће, заштићено 

археолошко налазиште 1987. године 
• Надгробни споменик Павла Цукића, општина Сопот, село Рогача, заштићен као 

споменик културе 1987. године 
Евидентирани објекти и локалитети у зони истраживања који уживају претходну 

заштиту: 
• Манастир Тресије, општина Сопот, село Неменикуће 
• Црква Св. Петра и Павла, општина Сопот, село Немикуће 
• Породична кућа Обрадовића, општина Сопот, село Неменикуће 
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• Породична кућа Прокића, општина Сопот, село Неменикуће 
• Црква Св. Духа – спомен костурница, општина Сопот, село Рогача 
• Породична кућа Сирковића, општина Сопот, село Дрлупа 
• Породична кућа Благојевића, општина Сопот, село Дрлупа 
• Црква Св. Тројице, општина Младеновац, село Кораћица 
• Породична кућа Јовановића, општина Младеновац, село Велика Иванча 
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2. 

 

ОЦЕНА СТАЊА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПИО „КОСМАЈ“
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У подножју планине Космај лоциран је већи број сеоских насеља чији мештани својом 
активношћу (пре свега испашом и пољопривредним радовима) интензивно угрожавају 
како примарну вегетацију, тако и њене секундарне делимично или потпуно деградоване 
стадијуме. 

Поред тога, у нижим деловима ове планине у последње време присутан је тренд 
неконтролисане и непланске издрадње великог броја викендица (тзв. викенд насеља), 
чији становници својом активношћу интензивно загађују и уништавају природне облике 
вегетације. Посебно треба нагласити проблем везан за дивље депоније смећа, 
грађевинског и другог отпадног материјала који не само да нарушавају естетски изглед 
подножја Космаја, него и озбиљно угрожавају хигијенско здравствене услове у самим 
насељима. 

Најзначајнији видови антропогеног загађења ваздуха заступљени су, у зимском 
периоду, у виду индивидуалних ложишта из локалних домаћинстава. 

Све састојине у оквиру заштићеног подручја су задовољавајућег здравственог стања. 
Није примећено веће присуство фитопатолошких и ентомолошких обољења. Примећена су 
појединачна физиолошка сушења. 
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3. 
 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА 
 

КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

ПИО „КОСМАЈ“
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Активности, делатности и процеси који могу представљати факторе угрожавања 
ПИО „Космај“ непосредно су везани за природне и створене вредности, односно њихову 
заштиту, коришћење и одрживи развој.  

Корисници и власници природних и створених вредности на подручју ПИО „Космај“, 
као и посетиоци могу бити фактор угрожавања ако у свом раду и деловању не поштују 
прописане режиме заштите, мере забране и коришћења. Заштита природе и животне 
средине мора бити интегрална на подручју ПИО „Космај“. 

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

 Противправна градња у виду подизања кућа, викендица и угоститељских објеката. 
Обзиром на релативно малу удаљеност од Београда, планина Космај представља 
атрактивно подручје за градњу. Међутим, предузете су  све мере од стране 
управљача, а у сарадњи са надлежном инспекцијом Секретаријата за заштиту 
животне средине, на спречавању бесправне градње на подручју ПИО „Космај“, како 
не би дошло до угрожавања заштићеног предела; 

 Стварање дивљих депонија. Локално становништво одлаже отпад на привремена 
сметилишта, врло често у шумама, на периферији сеоских насеља и поред путних 
праваца, што представља опасност по здравље људи и животну средину. Осим тога, 
несавесни посетиоци и поред постављених корпи и контејнера, загађују околину 
бацајући отпад свуда сем на места која су за то одређена. 

 Бесправне сече. Као и у свм приградским шумама тако и на Космају, због близине 
насеља, бесправне сече су велики проблем, подједнако и у државним и у приватним 
шумама. Из тог разлога чуварска служба је 24 часа присутна на терену. 

 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. 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 
распали роштиљ 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 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. 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 „Липовица“, као и дивљач, 
поготово у зимском периоду. 

 Природне непогоде. Бројност штетних инсеката (губара и мразовца) на терену се 
редовно контролише. Сушење шума услед климатских промена, снеголоми, 
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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. 

 Криволов је један од значајних узрока за одређене „неповољности” у популацијама 
главних гајених ловних врста, пре свега срне. Све у свему, класична ловокрађа уз 
још неке недозвољене делатности (хватање у замке, уништавање легала са 
младунцима, тровања и сл), може бити значајан фактор ометања успостављања 
стабилних популација неких врста сисара, којима услови Космаја у свему другом 
сасвим погодују. 

 Експлоатација минералних сировина. Овај проблем је нарочито изражен на 
подручју каменолома на локалитету званом Кошутица. Предузимају се све мере од 
стране управљача, а у сарадњи са надлежном инспекцијом, да се такве радње 
обуставе. 

 
 

Ризици угрожавања ПИО „Космај“: 
 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 „Космај”; 
 непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској 

служби ПИО „Космај”.  
 

 

 

 



План управљања ПИО „Космај“ (2021. - 2030. год.) 

19 

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

 

 

4. 
 

ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 

ПИО „КОСМАЈ“
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Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја ПИО „Космај“ 
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 и ловства. 

 
1. Заштита природе и природних вредности оствариће се кроз : 

 очување (одржање) разноврсности дивље флоре и фауне и њено повећање 
реинтродукцијом несталих аутохтоних врста животиња и биљака;  

 очување станишта, јачање (бројчано снажење) 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;  

 умерено повећање површине под шумом, очување и унапређење разноврсности и 
аутохтоности дендролошког састава, побољшање структуре шумских састојина и 
превођење изданачких шума у више узгојне облике;  

 проактивну 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 гео-наслеђа;  

 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;  

 дефинисање ограничења у погледу организације ловних подручја;  
 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;  

 утврђивање обавеза да се у конкретним планским решењима у разумној и 
усклађеној мери поштују интереси заштите и развоја у оквирима националних и 
међународних правних норми, стандарда и препорука који се односе на заштиту 
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природе и животне средине, генерално и на конкретне развојне намере, а уз 
уважавање примера тзв.  „добре праксе”. 

 
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; 
 хармонизацију развоја привредних активности, изградњу и уређење простора са 

режимима и условима заштите природе и животне средине; 
 обезбеђење саобраћајних, санитарних, енергетских и других техничких услова који 

омогућују висок квалитет животне средине; 
 санацију и ревитализацију загађених, деградираних и неплански изграђених 

простора (деградираних пашњака, површина са израженом ерозијом, рударских 
копова, каменолома, позајмишта, непланске изградње и сл.);  

 мелиорацију деградираних шума. 
 

3. Заштита непокретних културних добара оствариће се кроз:  
 формирање јединствене информационе основе о културном наслеђу на подручју 

ПИО „Космај“; 
 обезбеђивање потребних техничких, материјалних, организационих и других 

услова за заштиту и ревитализацију, истраживање и презентацију археолошких и 
споменичких локалитета; 

 презентацију културних добара на подручју ПИО „Космај“; 
 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 „Космај“, 
 развој екотуризма и агротуризма;  
 едукацију и информисање локланог становништва, посетилаца и шире јавости о 

вредностима ПИО „Космај“ и туристичким потенцијалима.  
 

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

заштите; 
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 развој партнерског односа са локалном самоуправом . 
 

6. Развој шумарства и ловства оствариће се кроз: 
 заштиту, очување биодиверзитета и унапређење функција шумских екосистема; 
 унапређење стања шума и шумске инфраструктуре; 
 превентивну заштита шума од различитих угрожавајућих факотра, а посебно од 

пожара; 
 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; 
 активности лова које треба да буду ограничене на санитарни одстрел уз активну 

заштиту неловне дивље фауне као дела шумских екосистема. 
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5. 
 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
 

ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 

ПИО „КОСМАЈ“ 
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Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја ПИО „Космај“ 
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 и ловства. 

 
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 „Космај“, 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 „Космај“; 
 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 
„Космај“. 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 „КОСМАЈ“ 
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Приоритетне активности које се планирају Планом управљања су заштита природних и 
културних вредности и животне средине, односно :  

 чување, обележавање и одржавање ПИО „Космај“ 
 заштита флоре и фауне 
 заштита културних добара 
 заштита предела 
 заштита животне средине. 

 
Чување и надзор ПИО „Космај“ 
Основни и трајни задатак управљача је чување ПИО „Космај“ 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 “Космај”. 
  

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 „Космај“. Управљач је истовремено и 
корисник шума и има обавезу доношења основа и програма газдовања шумама.   
 

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

спољне границе ПИО „Космај“ је урађено по доношењу Решења о стављању под заштиту 
природног добра ПИО „Космај“, 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 „Космај“ 
За уређење и одржавање ПИО “Космај”, управљач ће у оквиру годишњих Програма 

планирати активности на пословима одржавања излетничких површина и чистоће, као и 
реализацију Програма управљања отпадом на подручју ПИО “Космај”. Уређење Предела 
изузетних одлика „Космај“ вршиће се у складу са одредбама Решења о стављању под 
заштиту природног добра ПИО „Космај“, просторно-планске и урбанистичке 
документације. 
 

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 
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постојећег стања флоре и фауне, првенствено строго заштићених и заштићених врста, 
континуираном праћењу и унапређењу. 
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 непокретни културних добара 
Космај и његова шира околина представљају подручје од посебног културно-

историјског значаја, са већим бројем заштићених културних добара и евидентираних 
споменичких објеката и места. На самом подручју које се предлаже за заштиту     главне 
културно-историјске вредности су манастир Павловац, споменик културе од великог 
значаја и заштићено археолошко налазиште Кастељан, као и манастир Тресије, црква св. 
Петра и Павла у Неменикућама и црква сц. Тројице у Кораћици који су на листи споменика 
културе који уживају претходну заштиту. Такође, евидентирано је и неколико објеката 
народног градитељства које треба заштитити.  

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 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. 
 

Заштита животне средине 
Један од главних трајних циљева који се жели постићи успостављањем 

административне-правне заштите ПИО „Космај“ 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 „Космај“ 
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 „КОСМАЈ“ 



 План управљања ПИО „Космај“ (2021. - 2030. год.) 

29 

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

 

Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада у пределу изузетних 
одлика „Космај“ су: 

 дефинисање метода и начина спровођења мониторинга биодиверзитета; 
 истраживање утицаја климе на биодиверзитет подручја Космаја; 
 очување и унапређење стања шумских екосистема; 
 едукација локалног становништва у области заштите природних и створених 

вредности ПИО “Космај”; 
 едукација локалног становништва у области туристичког развоја ПИО "Космај”; 
 едукација локалног становништа у области одрживог коришћења шумских плодова, 

лековитог биља и гљива; 
 едукација свих корисника ПИО "Космај” 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 „КОСМАЈ“ 
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Решењем о стављању под заштиту ПИО „Космај“ дефинисан је двостепени  режим 
заштите којима су регулисани начин и степен заштите, коришћења, уређења и 
унапређења заштићеног подручја. 

На подручју ПИО „Космај“, 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; 

 уређење и одржавање дворишта и окућница постојећих пољоприврердних 
домаћинстава,  викендица, манастира, јавних, службених и других објеката; 

 планска изградња нових објеката уз стручно и пажљиво утврђивање грађевинских 
реона и правила грађења; 

 одржавање и реконструкција објеката јавних чесми и манастира Кастељан и 
уређење површина на којима се налазе; 

 одржавање јавних, сеоских и шумских путева; 
 очување и обнављање објеката народног градитељства (кућа, вајата, бунара, 

амбара/кошева, сеника, качара, воденица и др) и уређење места на којима се налазе; 
 сакупљање, конзервација и чување предмета, алата и опреме везаних за 

традиционални сеоски живот; 
 сакупљање, очување и  планско гајње старих сорти воћа, винове лозе и других 

биљних култура и аутохтоних раса домаћих животиња; 
 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; 

 побољшање стања фонда ловне дивљачи, постављање наменских објеката и опреме 
за потребе њене прихране, чувања и надзора; 

 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. 
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9. 
 

ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ 
 

НАМЕНА И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА 
 

ЗЕМЉИШТА У ПИО „КОСМАЈ“ 
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Стратешки оквир установљења заштите представља Просторни план Републике 
Србије ("Службени гласник РС", бр. 13/96), којим је Космај сврстан у "подручја заштите 
посебних природних вредности која су битна за утврђивање режима коришћења и намену 
простора на националном нивоу" и идентификован као део туристичке регије Шумадијске 
планине, националног ранга. 

Ближи плански оквир чини Регионални просторни план административног 
подручја Града Београда ("Службени лист Града Београда, бр. 10/04), који у три поглавља 
идентификује Космај као завршни јужни део маркантног зеленог коридора подручја 
Београда, од градских шума, преко Степиног луга, Сремачке и Липовичке шуме, Авале, 
Трешње и Губеревачких шума за који је утврђена приоритетна еколошка и рекреативно-
туристичка намена  и предвиђена његова "легализација" као великог подручја заштите 
природе (Парка природе), односно установљење Авале и Космаја за заштићена  природна 
добра. 

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. 

На заштићеном подручју успостављен је режим заштите II (другог) и режим 
заштите III (трећег) степена.  

Режимом заштите другог степена обухвата се део заштићеног подручја/предела 
површине 677,00 хектара, и то:  

1) простор  Газдинске јединице „Космај“ површине 659,30 хектара, без одсека k 
одељења 12 (површине 0,36 ha), а укључујући „туђе“ земљиште у границама 
газдинске јединице (одсек 1 одељења 3, одсек 12 и 13 одељења 4, одсек 11 и 12 
одељења 7,  и одсек 6 одељења 14); 

2) простор у окружењу манастира Павловац, површине 17,70 хектара.  
Режимом заштите трећег степена обухвата се остали простор у границама 

заштићеног предела површине 2837,50  хектара. 
 
На заштићеном природном добру на коме је установљен режим заштите другог и 

трећег степена утврђују се опште мере заштите и коришћења којима се забрањује: 
1) изградња индустријских објеката, 
2) изградња пољопривредних и других привредних објеката и објеката 

комуналне, саобраћајне и енергетске инфраструктуре чије грађење и 
реконструкција, постојање и рад могу изазвати неповољне промене особина и 
квалитета земљишта, вода, ваздуха, живог света, шума, лепоте предела, 
културних добара или вршити други непожељни утицај на животну средину; 

3) изградња и реконструкција стамбених, економских и помоћних објеката 
пољопопривредних домаћинстава и викенд објеката изван грађевинских реона 
и грађевинског земљишта утврђених и проглашених у складу са законом, а до 
доношења потребних докумената (планова) и аката грађење објеката 
пољопривредних домаћинстава изван постојећих грађевинских парцела; 

4) експлоатација минералних сировина; 
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5) разградња и други видови оштећивања и уништавања објеката  који по својим 
архитектонско-грађевинским одликама, времену настанка и намени  
представљају споменике народног градитељства;  

6) прекомерно, нестручно и непрописно коришћење и сеча шуме;  
7) уништавање, брање или сакупљање биљака и животиња заштићених као 

природне реткости; 
8) преоравање земљишта, крчење шума и обављање других радњи на местима и на 

начин који могу изазвати процесе јаке и ексцесивне водне ерозије и неповољне 
промене изгледа предела; 

9) одлагање и бацање комуналног смећа и отпадака пољопривредних 
домаћинстава изван места одређених за ту намену, одлагање расходованих 
возила, отпада грађевинског материјала, амбалаже, индустријског и другог 
отпада,  нерегулисано складиштење стајског ђубрета; 

10)  руковање отровним хемијским препаратима и нафтним дериватима на начин 
који може проузроковати загађивање земљишта и вода; 

11)  нерегулисано испуштање отпадних вода домаћинстава, туристичко-
угоститељских, услужних и других објеката;  

12)  запуштање и закоровљавање обрадивог пољопривредног земљишта, путева, 
водотока и површина за рекреацију, народне светковине и друге скупове, 
земљишта у путном и  водном појасу, окружењу културних добара, историјских 
споменика и јавних чесми. 

  
На делу заштићеног природног добра на коме је успостављен режим заштите 

другог степена, утврђују се посебне мере заштите и коришћења којима се  забрањује: 
1) изградња објеката, изузев реконструкције, адаптације и санације затечених 

зграда, путева, електро, телефонске и водоводске мреже, непокретних 
културних добара, спомен-обележја, јавних чесми и других објеката на 
постојећим грађевинским парцелама; 

2) експлоатација минералних сировина, укључујући привремена позајмишта, 
детаљна геолошка истраживања и  коришћење камена и другог материјала 
подлоге везаних за наведена истраживања, 

3) каптирање извора ради водоснабевања, 
4) лов, изузев санитарног одстрела и планских активности на регилисању 

бројности дивљачи, 
5) чиста сеча и крчење шуме, одлагање и депоновање посечене дрвне масе у шуми 

и крај путева, сеча највећих, репрезентативних и најстаријих стабала дрвећа и 
примерака  ретких и значајних врста дрвећа и жбуња, 

6) садња, засејавање и насељавање нових врста биљака и животиња страних за 
природни/изворни живи света Шумадије и Космаја, изузев на малим 
површинама и у строго контролосина условима у циљу хортикултурног уређења 
рекреативних површина, 

7) улазак моторних возила у шуму и кретање шумским путевима, изузев у оквиру 
шумарских радова и посебно утврђених службених потреба, 

8) ложење ватре, камповање, паркирање возила, изузев на местима одређеним за 
ту намену 
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9) брање и сакупљање гљива, шумских плодова, биљака и животиња без одобрења 
надлежног органа који се издаје у складу са посебним прописом.  
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10. 
 

АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ  
 

 ПИО „КОСМАЈ“ 
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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 „Космај“ 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 „Космај“; 
 израду прикладних тематских флајера и лифлета који ће бити доступни 

великом броју корисника и посетиоца ПИО „Космај“; 
 организовање и учешће у различитим акцијама посвећеним Космају, 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 „Космај“; 

 обезбеђење доступности аката које доноси управљач, као што су 
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПИО „Космај“, Одлука о 
накнадама за коришћење заштићеног подручја и др. 

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

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

 снимање и приказивање пропагандних филмова о вредностима ПИО 
„Космај“ 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 „КОСМАЈ“ 
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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; 
 Правилник о накнадама за коришћење природних вредности и услуга заштићеног 

подручја; 
 Програм газдовања приватним шумама. 

 
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 Предела изузетних одлика „Космај“;  
2) заштити споменика наслеђа: израда Програма заштите споменика културе и 

наслеђа на простору ПИО „Космај“ 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 „Космај“; 

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

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

корисницима Предела изузетних одлика: 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 „КОСМАЈ“ 
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Oбзиром на значај ПИО "Космај" као врло важне и посећене туристичке дестинације 
за градски одмор и рурални туризам, Шумско газдинство "Београд" као управљач над 
овим природним добром предвиђа тешњу и активнију сарадњу са Општинама Младеновац 
и Сопот, односно њиховим оганизационим јединицама за урбанизам. 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 ). 

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 спомника 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 „КОСМАЈ“ 
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Јавно предузеће „Србијашуме“, Шумско газдинство „Београд“ као управљач 
заштићеног подручја, План управљања ПИО „Космај“  за период 2021. - 2030. године, 
конципирало је према захтевима и задацима које треба да оствари сагласно Акту о 
заштити. 

План управљања ПИО „Космај“ 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 „Космај”, 

обележавање, одржавање и уређење ПИО „Космај”, 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 „Космај”; 
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 Космаја, 
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 „Космај”.    

 
План управљања ПИО „Космај“ конципиран је по планираним видовима радова који 

се могу груписати у: 
 

1. Чување и надзор ПИО „Космај“ што обухвата: 
 Организовање Службе заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја ПИО 

„Космај“ 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 „Космај“ (субјект: управљач; динамика: 2021. година и у 

2030. години за наредни средњорочни период); 
 Годишњи програм управљања ПИО „Космај“ (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 „Космај” за (субјект: 
управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за наредну 
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годину, уз обавезу доставе организационој јединици Градске управе надлежне за 
заштиту животне средине); 

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

3. Научно-истраживачки и образовни пројекти ПИО “Космај” 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 „Космај“ што обухвата: 
 Обнављање границе режима заштите II степена и спољне границе ПИО “Космај”, 

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

7. Мере уређења ПИО „Космај“ што обухвата: 
 Постављање путоказа, дрвеног мобилијара, израду и постављање корпи за отпатке, 

израду и постављање ложишта за пикник, уређење и обележавање пешачких и 
бициклистичких стаза; уклањање непожељне вегетације на местима где су 
излетишта, видиковци 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). 
 

8. Популаризација и презентација ПИО “Космај” што обухвата: 
 Штампање флајера, лифлета, публикација и сл.; израду WEB презентације, израду 

информативних пунктова, израду Центара за посетиоце и др. (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 
 

ПРЕДПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ 
 

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

1. из буџета; 
2. из прихода који се остварују вршењем делатности предузећа, односно организације 

која управља заштићеним природним добром; 
3. од накнада за коришћење заштићеног природног добра; 
4. из других извора у складу са законом. 

Финансијска средства неопходна за остваривање мера и активности из Плана 
управљања  за ПИО „Космај“ обезбеђују се већим делом из буџета Града Београда, а мањим 
делом из прихода који се остварују вршењем делатности управљача.  

На основу досадашњег искуства и планираних активности и задатака које треба да 
изврши управљач ПИО „Космај“ 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 3.000.000,00 

4. Обележавање и обнављање граница 3.000.000,00 

5. Мониторинг и заштита флоре и фауне 23.000.000,00 

6. Праћење стања, нега и заштита шума 145.000.000,00 

7. Мере уређења ПИО „Космај“ 98.500.000,00 

8. Популаризација и презентација 6.500.000,00 

9. Остали радови 3.000.000,00 

 Свега: 300.000.000,00 дин 

 
План управљања ПИО „Космај“ 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 „Космај“ 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 „КОСМАЈ“ 
 

СА ПРИКАЗАНИМ РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ 
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