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Скупштина града Београда на седници одржаној 1. децембра 2010. године, на 
основу члана 41. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09), 
чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је Решење о проглашењу заштићеног подручја „Миљаковачка шума“ у 
Београду (број решења је 501-845/10-С од 01.12.2010. године). 

Споменик природе „Миљаковачка шума“, као природно добри III категорије 
заштите, поверен је на управљање Јавном предузећу за газдовање шумама 
„Србијашуме“ Београд, Шумском газдинству „Београд. 

Заштићено подручје „Миљаковачка шума“ ставља се под заштиту због значајних 
еколошких и просторних функција у систему зелених површина и повезивању зелених 
коридора Београда ради заштите и унапређења биолошке и предеоне разноврсности 
шумског комплекса, као и очувања састојине сладуна и цера (Quercetum fraineto-cerris 
tupicum Rud.) карактеристичне за простор шумадијског дела Србије. 

Миљаковачка шума једна је од деветнаест очуваних парк шума на територији 
града Београда. По положају унутар града и очуваности природне структуре чини 
важан просторни природни (еко) сегмент. 

Миљаковачка, односно Манастирска шума, је део некада пространог подручја у 
поседу Раковичког манастира. Манастир је обухватао црквено средиште са великим 
бројем села у околини Београда. После II св. рата, непланско ширење насеља на рачун 
„слободних простора“ довело је до смањења површине под шумом. Подручје 
Миљаковачке шуме, као и подручја Топчидера, Кошутњака, Бањичке шуме и других, 
јесте остатак аутохтоних и полуаутохтоних екосистема и предеоних целина које су у 
виду полупрстена (од обале Саве до обале Дунава) са југа опкољавале урбано језгро 
старог Београда. 

Интензивни процеси урбанизације, индустријализације и демографских промена 
рашчланили су некада широко присутне храстове термофилне шума на фрагменте. 
Услед природних процеса измењено је укупно еколошко окружење, промењен статус 
диверзитета, при чему су многи флористички и фаунистички елементи у границама 
Миљаковачке шуме нестали. Градска шума Миљаковца постала је „зелено острво“, 
физички потпуно одвојено од мањих шумских целина на југу и истоку, као и 
пространих агрокомплекса у залеђу. 

Заштићено подручје „Миљаковачка шума“, укупне површине 84,72ha у својини 
Српске православне цркве, налази се на територији града Београда, градскe општинe 
Раковица, 10km јужно од центра града. Укупна површина припада КО Стара Раковица. 
На подручју СП “Миљаковачка шума” установљен је једностепени режим заштите и то: 

 
Режим заштите Површина Дужина границе 

III степена      84ha 71a 92m2 5km 
 
Данас Миљаковачка шума има веома значајну рефугијалну улогу и истакнуте 

вредности за заштиту, са аспекта очувања целовитости и намене површине, 
унапређења природних вредности и обнављања врста, као и обезбеђивања високог 
нивоа квалитета живљења. 

Разноликост рељефа, специфичне климатске одлике прелазног подручја и 
антропогени утицај условили су образовање специфичног станишта. Као градска шума 
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окружена насељем и саобраћајницама, има велики значај због учешћа у постојећем 
свеукупном систему зеленила и у стварању визуелног контраста урбаном ткиву. 
Такође, доприноси регулисању и побољшању микроклиматских услова чиме ствара 
повољне услове за одмор, боравак, рекреацију и релаксацију. 

Правни основ за израду Плана управљања СП „Миљаковачка шума” 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 10. Решења о 
проглашењу заштићеног подручја СП „Миљаковачка шума“(„Службени лист града 
Београда“, број 41/2010). 

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); 

 Студијом заштите Споменика природе  „Миљаковачка шума“ (Завод за заштиту 

природе, 2010);  

 Условима заштите природе за израду Плана управљања СП „Миљаковачка шума” 

за период 2021-2030. године (Завод за заштиту природе Србије, акт 03 број 020-

147/2/06.02.2020. године); 

 Основом газдовања шумама за Газдинску јединицу „Миљаковачка шума“ (2017-

2026. године). 
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1. 
 
 

ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Природне и историјске одлике омогућиле су да се на подручју Миљаковца, на 
84,72 ha, у вегетацијском смислу нађу следеће шумске заједнице: заједница сладуна и 
цера (Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949), заједница сладуна и цера са костриком 
(Rusco acuelati-Quercetum frainetto cerris Jov. 1979), заједница цера (Quercetum cerris 
Vukićević 1966), и заједница граба и цера (Querceto-Carpinetum Horv.). У њима доминирају 
цер (Quercus cerris), китњак (Quercus petraea), јасен (Fraxinus ornus), брест (Ulmus glabra), 
крупнолисна и ситнолисна липа (Tilia platyphyllos, Tilia cordata), жешља (Acer tataricum), 
калина (Ligustrum vulgare), курика (Evonymus verrucosus), црвени и бели глог (Crataegus 
oxyacantha, Crataegus monogyna), дрењина (Cornus mas), ружа (Rosa arvensis) и многе 
другe дрвенасте и жбунасте врсте. 

Миљаковачка шума као јединствена целина обухвата: 
•105 биљних таксона, од чега је 85% идентично са флором Кошутњака; 
•укупно 284 евидентиране врсте фауне - инсекти 184, водоземци и гмизавци 11, 

птице 58 и сисари 31; 
•присуство кострике (Ruscus aculeatus L.) реликтне врсте која је законски 

заштићена Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и 
фауне („Службени гласник РС“, бр. 31/05, 45/05, 22/07 и 38/08, 9/2009, 69/2011 и 
95/2018); 

•национално значајне врсте које се налазе на списку и уживају заштиту првог 
степена - 15 врста инсеката, 10 врста водоземаца и гмизаваца, 21 врста птица и сисара 
20 врста. 

 
Биљни свет 
Флористички састав Миљаковачке шуме представљен је са констатованих 105 

биљних врста. Од овог броја, сасвим очекивано 85% флоре је идентично са флором 
Кошутњака. Флору овог подручја карактерише присуство: цера (Quercus cerris), 
китњака (Quercus petraea), јасена (Fraxinus ornus), бреста (Ulmus glabra), крупно и 
ситнолисне липе (Tilia platyphyllos, Tilia cordata), жешље (Acer tataricum), а од жбунастих 
представника: калине (Ligustrum vulgare), курике (Evonymus verrucosus), црвеног и белог 
глога (Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna), дрењине (Cornus mas), руже (Rosa 
arvensis) и других. У приземном спрату су најчешће се срећу: Asperula taurina, Geum 
urbanum, Helleborus odorus, Glechoma hirsuta, Fragaria vesca, Lithospermum purpureo-
coeruleum, Thalictrum flavum, Polygonatum odoratum и друге. 

С обзиром на своју малу површину и положај усред градског језгра, Миљаковачка 
шума не садржи представнике ретких и значајних елемената флоре Србије. Од овог 
правила одступа присуство кострике - Ruscus aculeatus L., реликтне врсте која је и 
законски заштићена Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље 
флоре и фауне („Службени гласник РС“, бр. 31/05, 45/05 , 22/07, 38/08 и 9/10). 

Детаљни подаци о стању и квалитету шума у заштићеном подручју могу се наћи 
у Основи газдовања шумама за ГЈ „Миљаковачка шума“ (која важи за период од 2017-
2025. године).  
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Одељења и одсеци која се налазе у оквиру заштићеног подручја: 
 

Одељење          Одсек/чистина Површина 
       (ha) 

1 c, d, e, f, 1 20,24     
2 a, b, c, d, е, 1, 2, 3 39,89     
3 a, b, c, d, е, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6 24,59     

                    Укупно 84,72 
 
Заступљене су следеће шумске заједнице изданачког порекла: 

• заједница сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949), 
• заједница сладуна и цера са костриком (Rusco acuelati-Quercetum frainetto cerris 
Jov. 1979), 

• заједница цера (Quercetum cerris Vukićević 1966), 
• заједница граба и цера (Querceto-Carpinetum Horv.). 

У њима доминирају цер (Quercus cerris), китњак (Quercus petraea), јасен (Fraxinus 
ornus), брест (Ulmus glabra), крупнолисна и ситнолисна липа (Tilia platyphyllos, Tilia 
cordata), жешља (Acer tataricum), калина (Ligustrum vulgare), курика (Evonymus 
verrucosus), црвени и бели глог (Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna), дрењина 
(Cornus mas), ружа (Rosa arvensis) и многе другe дрвенасте и жбунасте врсте. 

На северозападним и западним странама шуме доминирају храстово-грабове 
шуме, а јужној и југоисточној страни сладуново-церове и церове шуме. Заједница 
сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949) заузима највећи део простора 
шуме Миљаковац. На северозападној падини окренутој ка Миљаковцу (на равном 
терену шуме у облику ћириличног слова П), на релативно малој површини налази се 
вештачки подигнута састојина четинара. У спрату дрвећа у састав ове мешовите, 
једнодобне састојине учествују дуглазија (Pseudotsuga menziesii), црни бор (Pinus nigra), 
ариш (Larix decidua), македонски храст (Quercus trojana), крупнолисна липа (Tilia 
platyphyllos) и трешња (Pyrus pyraster). Ова вештачки подигнута састојина је старости 
између 30 и 40 година незадовољавајућег здравственог стања. Поједина стабла, па чак 
и групе стабала се суше. 

Укупна површина под шумом у оквиру заштићеног природног добра износи 
81,73ha (96%). Заступљене су следеће газдинске класе: 

• Изданачка шума цера (53%), 
• Изданачка мешовита шума цера (34%), 
• Изданачка мешовита шума граба (9%), 
• Изданачка шума о.т.л. (1%), 
• Вештачки подигнута мешовита састојина црног бора (3%), 
• Вештачки подигнута састојина осталих четинара (1%). 

Што се тиче старосне структуре, састојине у оквиру заштићеног подручја 
углавном припадају седмом добном разреду (93%) и шестом добном разреду (7%). Све 
састојине у оквиру заштићеног подручја су задовољавајућег здравственог стања. Није 
примећено веће присуствофитопатолошких и ентомолошких обољења. Примећена су 
појединачна физиолошка сушења лишћара и то првенствено сладуна. Код четинара 
сушење је изражено код црног бора, ариша и дуглазије. 
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Животињски свет 
Фауна инсеката 
За Миљаковачку шуму регистрована чак 81 врста стрижибуба. Фауна 

правокрилаца у шумским екосистемима је релативно сиромашна јер ови инсекти 
преферирају отворена станишта различитог типа. У шумама они су најбројнији у 
травној, зељастој и жбунастој вегетацији ивица шуме, природних чистина као и на 
прогалама. Укупно је регистровано 23 врсте правокрилаца. 

Од 192 врсте дневних лептира (Јакшић, 2003.) које су познате у Србији у 
Миљаковачкој шуми је регистрована чак 41 врста. Седамдесетих и осамдесетих година 
прошлог века, када је антропогени фактор у Миљаковачкој шуми био практично 
занемарљив, један од најлепших и релативно чешћих шумских лептира био је „Бели 
Адмирал” (Limenitis camilla) који је данас постао једна од најређих врста у поменутој 
шуми. Ова врста полаже јаја на биљку орлови нокти (Lonicera caprifolium) којом се њене 
ларве хране. Ове биљке је све мање у Миљаковачкој шуми па је самим тим и опстанак 
ове лепе врсте лептира крајње угрожен. Може се слободно рећи да је овај лептир био 
заштитни знак Миљаковачке шуме. Од других ређих врста лептира који се могу наћи у 
Миљаковачкој шуми, а чије су популације данас угрожене можемо навести следеће: 
Zerynthia polyxena, Papilio machaon, Nymphalis antiopa, Neptis sappho, Pieris brassicae, 
Iphiclides podalirius и Lycaena dispar, Protaetia aeruginosa. Од врста са Црвене IUCN листе 
пронађена је увек ретка скарабеида Osmoderma eremitа као и стрижибуба Cerambyx 
cerdo, а од значајнијих врста треба издвојити носорожца (Oryctes nasicornis) и јеленка 
(Lucanus cervus). 

Од трчуљака, регистроване су две врсте са Црвене IUCN листе, лепотелке, велика, 
Calosoma sycophanta која као предатор прати каламитет губара (Lymantria dispar) и мала 
лепотелка, Calosoma inquisitor која такође као предатор прати каламитет мразовца 
(Cheimatobia brumata). 

Херпетофауна 
У доступној литератури мало је података о херпетофауни како Миљаковачке 

шуме тако и шире околине. На простору Миљаковачке шуме забележено је укупно 11 
врста водоземаца и гмизаваца. 

По важећим прописима, са изузетком три врсте жаба рода Rana, које су наведене 
у Уредби о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне 
(„Службени гласник РС“, бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08 и 9/10), сви остали водоземци и 
гмизавци су законом трајно заштићени. 

Орнитофауна 
Тип орнитофауне Миљаковачке шуме највише одговара орнитофауни брдско 

планинских шума, односно орнитофауни храстових шума у побрђу. На подручју 
Миљаковачке шуме евидентирано је укупно 58 врста. По својој бројности доминирају 
врсте које имају нешто вишу толеранцију према присуству човека. Разлог томе је што 
се ради о релативно младој и једнодобној шумској састојини која се налази у 
непосредној близини насељених подручја па је тако и човеков утицај веома изражен. 
Ипак у фауни птица налазе се и нешто ређе врсте које су иначе карактеристичне за 
очуване аутохтоне листопадне шуме. Такве врсте су нпр. шумска сова (Strix aluco), 
средњи детлић (Dendrocopos medius) и шарена мухарица (Ficedula albicollis). 

Вештачки подигнути четинарски засади унутар Миљаковачке шуме исувише су 
мали да би пружили услове за врсте птица карактеристичне за четинарске шуме. Фауну 
птица ових делова карактерише присуство широко распрострањених врста, као што су 
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велики детлић Dendrocopos major, сојка Garrulus glandarius, кос Turdus merula, црноглава 
грмуша. 

Отворена станишта јављају се само на мањим површимама унутар саме шуме 
односно у њеним рубним деловима. Ради се пре свега о секундарним, рудералним 
површинама са жбуњем уз насеља и баштенским културама. Овакви делови имају 
нешто другачију орнитофауну и у њима се налазе следеће карактеристичне врсте: 

Ћук (Otus scops) 
Грлица (Streptopelia turtur) 
Гугутка (Streptopelia decaocto) 
Вртна црвенрепка (Phoenicurus Phoenicurus) 
Обична грмуша (Sylvia communis) 
Руси сврачак (Lanius collurio) 
Сврака (Pica pica) 
Жутарица (Serinus serinus) 
Велика стрнадица (Miliaria calandra) 
У орнитофауни Миљаковачке шуме нису евидентиране посебно угрожене и 

ретке врсте на територији Србије. Све евидентиране врсте су широко распрострањене у 
Србији и њихова бројност још увек није близу критично ниским вредностима. Ипак 
неке од врста присутних у Миљаковачкој шуми имају неповољан тренд популација у 
Србији, што би значило да би у будућности требало обратити пажњу на њихову 
заштиту. У овој групи се налазе и две типичне шумске врсте, зелена жуна (Picus viridis) и 
средњи детлић (Dendrocopos medius) које се иначе гнезде на овом локалитету. Обе врсте 
имају сличан негативан тренд популација и на глобалном нивоу тако да представљају 
врсте од значаја за заштиту. 

Фауна сисара 
Групе глодара, бубоједа и слепих мишева данас чине највећи удео у фауни сисара 

на истраживаном локалитету. На стаништима подручја Миљаковачке шуме 
евидентирано је присуство укупно 31 врсте: 

 Ред бубоједа 
o белогруди јеж*(**) (Erinaceus concolor Martin, 1838); 
o шумска ровчица*(**) (Sоrеx аraneus Linnaeus, 1758); 
o вртна ровчица*(**) (Crocidura suaveolens Pallas, 1811); 
o пољска ровчица*(**) (Crocidura leucodon Hermann, 1780); 
o европска кртица*(**) (Talpa europaea Linnaeus, 1757); 

 Ред глодара 
o веверица*(**) (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758); 
o подземна волухарица (Microtus subterraneus Selys-Longchamps, 

1836); 
o пољска волухарица (Microtus arvalis Pallas, 1779); 
o риђа волухарица(**) (Myodes glareolus Schreber, 1780); 
o жутогрли миш (Apodemus flavicollis Melchior, 1834); 
o шумски миш (Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758); 
o пругасти миш(**) (Apodemus agrarius Pallas, 1771); 
o патуљасти миш*(**) (Micromys minutus Pallas, 1771); 
o сиви пацов (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769); 
o миш хумкаш(**) (Mus spicilegus Nordmann, 1840); 
o типични домаћи миш (Mus musculus Linnaeus, 1758); 
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o сиви пух*(**) (Glis glis Linnaeus, 1766); 
o пух лешникар*(**) (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758); 

 Ред зечева 
o зец* (Lepus europaeus Pallas, 1778); 

 Ред звери 
o лисица (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758); 
o ласица(**) (Mustela nivalis Linnaeus, 1766); 
o мрки твор (Mustela putorius Linnaeus, 1758); 
o куна белица* (**) (Martes foina Erxleben, 1777); 
o куна златица* (**) (Martes martes Linnaeus, 1758); 
o јазавац* (**) (Meles meles Linnaeus, 1758); 

 Ред папкара 
o срна* (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758); 

 Ред слепих мишева 
o водени вечерњак* (**) (Myotis daubentonii Kuhl, 1817); 
o велики поноћњак*(**) (Eptesicus serotinus Schreber, 1774 ); 
o белоруби слепи мишић (Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817); 
o шумски слепи мишић*(**) (Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 

1839); 
o средњи ноћник*(**) (Nyctalus noctula Schreber, 1774). 

Основни печат фауни сисара свакако дају глодари. Ради се углавном о врстама 
које су прави, аутохтони становници природних или у различитом степену измењених 
екосистема који се срећу на локалитету Миљаковачке шуме. Већину њих чине врсте 
које преферирају шумска станишта. Оне које углавном настањују отворене терене и 
травната станишта степског типа највероватније се налазе у благом повлачењу, јер су 
ова станишта данас под јаким антропогеним притиском, првенствено у процесима 
изградње и урбанизације, а на истраживаном подручју заузимају веома мале површине 
и углавном су екотонског карактера. 
 

Воде 
На подручју СП „Миљаковачка шума“ не постоје значајни хидрографски објекти, 

иако је ово подручје окружено долином Раковичког потока, са југозапада и југа 
његовом притоком Манастирским потоком (Змајевцем); у његовом источном и 
југоисточном подножју су долине потока Јелезовац (извор Кладенац) и Јајиначки поток, 
који северније притичу Каљавом потоку. С обзиром на то да је Миљаковачко брдо 
највиша тачка у ужој околини (193m н.в.), оно представља простор са кога су воде 
некада отицале ка долинама ових токова и завршавале у Топчидерској реци. О томе 
сведочи и неколико јаруга, које подсећају на суве долине потока, које се срећу на 
његовим јужним падинама. 

Изузев ових јаруга и местимичних појава забаривања тла, може се рећи да 
површинска хидрографија готово у потпуности одсуствује са подручја Миљаковачке 
шуме. Најважнији хидролошки објекат шире околине истражног подручја 
Миљаковачке шуме је Топчидерска река, са својом долином. 

На ширем подручју шуме постоји неколико извора: извор код капеле Свете 
Петке, извор код обданишта „Изворчић“ у насељу Миљаковац, извор код школе „Иво 
Андрић“ у насељу Миљаковац и извор југоисточно од шуме, источно од Вукасовићеве 
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улице. Извори код капеле и код обданишта су уређени, док је извор код школе затрпан 
градњом. 

 
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 Миљаковачке шуме не постоје прецизни подаци о 
климатским приликама приказани су подаци са две станице - Кошутњак (203m н.в.) и 
београдска метеоролошка опсерваторија код Карађорђевог парка (132m н.в.): 

• средња годишња температура ваздуха (у периоду 1976-2005. година) износи 
12,2°С, 

• најтоплији месец је јули са средњом температуром ваздуха од 22,4°С, а 
најхладнији је јануар са температуром од 1,3°С, 

• средња годишња амплитуда температуре ваздуха у посматраном периоду износи 
21,1°С, на основу чега се може закључити да је у Београду заступљен умерено 
континентални термички режим, 

• средња годишња количина падавина према подацима са опсерваторије Београд у 
посматраном периоду износи 689,4mm, 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. 

 
Геолошка подлога 
Подручје Миљаковачке шуме је релативно мало и геолошке карактеристике се 

обрађују за нешто шире подручје, подручје Топчидерске долине коме шума као 
микролокација припада. Подручје је генерално изграђено од седиментних стена 
мезозојске и кенозојске старости. 

Сам микролокалитет Миљаковачке шуме лежи на подлози од валендијско-
отривско-баремски цефалоподских слојева, турон-сенонских седимената и сарматских 
седимената. Цефалоподски слојеви заузимају мања пространства у западном делу шуме 
поред пута и трамвајске пруге. Турон сенонски седименти захватају такође мање 
просторе јужног дела шуме. У тектонским односима су са цефалоподским слојевима. 
Највеће пространство захватају неогени односно сарматски седименти. Леже 
трансгресивно преко кредних седимената. Захватају централне, северне, источне и 
делимично јужне делове Миљаковачке шуме. 

На карстификацију и постојање карстне издани указује и мала карстна депресија 
– „Пећина“ на северном ободу шуме, иза зграде у улици Стевана Опачића 22. 
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2. 
 
 

ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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Простор на коме се налази СП „Миљаковачка шума“ спада у критичну зону по 

питању квалитета животне средине. Општина Раковица спада међу највеће 
индустријске зоне Београда. У њој се налазе металопрерађивачка, машинска и хемијска 
индустрија. Такође, присутан загађивач је топлана Миљаковац која представља 
континуирани извор емисије штетних гасова у ваздух. Саобраћајна инфраструктура, у 
којој су доминантни теретни коридори, улице Пилота Михајла Петровића и Патријарха 
Димитрија, има свакако великог утицаја на загађивање ваздуха и стварање буке преко 
дозвољених граничних вредности.  

Природни екосистеми у СП “Миљаковачка шума”, с обзиром на близину 
Београда, односно на присуство стамбених зграда и кућа, као и релативно малу 
површину заштићеног подручја, претежно су изложени антропогеним утицајима који 
се огледају у бесправној сечи шуме од стране неодговорних појединаца, депоновању 
чврстог отпада по ободу шуме, бацању отпада по излетничким површинама, ломљењу 
постављеног мобилијара и др. 

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

Миљаковачка шума је стамбеним насељима сада одвојена од околних зона са 
сличним типовима станишта. Тиме је отежана или чак онемогућена ефикасна 
комуникација јединки и делова популација врста звери и папкара, па је стога прогноза 
њиховог дугорочнијег опстанка прилично неповољна. 
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3. 
 
 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА 
 

КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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Фактори угрожавања СП “Миљаковачка шума” могу бити антропогеног или 

природног порекла. Корисници и власници природних и створених вредности на 
подручју СП “Миљаковачка шума”, као и посетиоци могу бити фактор угрожавања ако 
својим деловањем не поштују прописани режим 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 СП “Миљаковачка шума” су: 

• Изградња објеката (кућа). Овај проблем се највише односи на бесправну градњу 
која је током претходног периода била врло заступљена. Неконтролисаном, 
спонтаном изградњом објеката за индивидуално становање, дуж читаве контактне 
зоне јужно од шуме деградира се и мења шумска површина, и онемогућава њена 
повезаност са природним елементима у околини. Спречавање овакве праксе је 
приоритет управљача. Такође битно је оставити одређене пешачке прилазе до 
шуме услед све веће изграђености терена око шуме, како не бисмо дошли у 
ситуацију да једини улаз у шуму буде преко приватног поседа притом још и 
изграђеног. 

• Комунални отпад. Миљаковачка шума је са северне и јужне, а делимично и са 
западне и источне стране окружена стамбеним зградама и кућама. У наредном 
периоду се предвиђа још већа окруженост шуме изграђеним објектима. Из овог 
разлога потребно је о хигијени Миљаковачке шуме повести посебног рачуна. 
Планира се набавка контејнера за сакупљање комуналног и осталог рециклажног 
отпада. Постојање дивљих депонија комуналног отпада представљао је, у 
претходном периоду, проблем са којим се сад све ређе сусрећемо. 

• Неовлашћена сеча шума (шумска крађа). С обзиром на близину великог броја 
кућа које се греју на огревно дрво проблем бесправне сече је присутан, али не у 
претераној количини. Поред спречавања дивље градње, чување шуме од 
неовлашћене сече је један од основних циљева управљача. 

• Шумски пожари (природног или антропогеног порекла). Највећи део газдинске 
јединице спада у четврти степен угрожености од пожара (састојине храста). 
Састојинска припадност показује слабу угроженост шумског комплекса од пожара. 
Опасност од пожара највише прети у четинарским састојинама од излетника, 
односно паљења отворене ватре. 

• Загађивачи ваздуха. Општина Раковица, којој припада заштићено подручје, 
спада међу највеће индустријске зоне Београда. У њој се налазе 
металопрерађивачка, машинска и хемијска индустрија. Такође, присутан загађивач 
је топлана Миљаковац која представља континуирани извор емисије штетних 
гасова у ваздух. Саобраћајна инфраструктура има свакако великог утицаја на 
загађивање ваздуха и стварање буке преко дозвољених граничних вредности.  

• Активности излетника и станара околних стамбених објеката попут: 
сакупљања и уништавања заштићених врста, бацања отпадака, разне активности 
ван излетничких површина и шумских стаза. Пси луталице, с обзиром на близину 
града и насеља, представљају не мали проблем који ће се у сарадњи са 
Ветеринарском станицом Београд решити. 

• Природне непогоде. Бројност штетних инсеката (губара и мразовца) на терену 
ће се редовно контролисати. Снеголоми, снегоизвале, ветроломи и ветроизвале су 
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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 СП „Миљаковачка шума”: 
 

 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;  

 
 непоступање у складу са одредбама Решења о проглашењу заштићеног подручја 

СП „Миљаковачка шума”; 
 

 непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској 
служби СП „Миљаковачка шума”.  
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4. 
 
 

ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја СП 

“Миљаковачка шума” су: 
 заштита природе и природних вредности; 
 заштита животне средине; 
 развој рекреативних садржаја. 
 

1. Заштита природе и природних вредности оствариће се кроз: 
 очување (одржање) разноврсности 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 екосистема од 

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

 очување и унапређење разноврсности и аутохтоности дендролошког састава, 
побољшање структуре шумских састојина 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;  

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

 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; 

 
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 рекреативних 

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

средине; 
 популаризацију заштите природе и животне средине и развијање еколошке 

свести код локалног становништва и посетилаца; 
 подршку програмима еколошког васпитања и образовања деце и омладине; 
 израду урбанистичких планова којима ће се утврдити планска решења, режими и 

услови коришћења, организације и уређења простора; 
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3. Развој рекреативних садржаја оствариће се кроз: 

 увођењем адекватних спортско рекреативних садржаја (трим стаза, вежбалишни 
полигони, рустик опрема за одмор, уређење пешачких стаза). 
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5. 
 
 

АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
 

ДУГОРОЧНИХ ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја СП 
“Миљаковачка шума” су: 

 заштита природе и природних вредности; 
 заштита животне средине; 
 развој рекреативних садржаја. 

 
За остварење свих дугорочних циљева морају се створити претпоставке и 

обезбедити услови што подразумева: 
 Доношење планске и програмске документације - сагласно Решењу о 

проглашењу заштићеног подручја СП „Миљаковачка шума“ управљач ће донети 
неопходна управљачка документа, односно План управљања за период 2021-
2030. године, годишње програме управљања СП „Миљаковачка шума“ и 
извештаје о оставривању годишњих програма управљања СП „Миљаковачка 
шума“.  

 Организационо, кадровско и техничко опремање управљача - (технолошки 
услов, који подразумевају опремљеност управљача кадровима, пословним 
простором, другим објектима и средствима рада, опремљеност заштићеног 
подручја са уређеним местима и објектима за рекреацију и боравак посетилаца), 

 Сарадња са власником шуме и шумског земљишта на подручју СП “Миљаковачка 
шума” тј. са Манастиром Раковица Српске православне цркве. 

 Међусобно разумевање и сарадња свих корисника СП “Миљаковачка шума”, 
 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 проглашењу заштићеног подручја 
„Миљаковачка шума“. Овај услов мора бити испуњен у целости како би се сви 
планирани циљеви испунили. Према садашњем стању средства за реализацију 
Плана управљања,  односно годишњих програма управљања обезбеђују се кроз 
средства суфинансирања из буџета града Београда, 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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ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА 
 

ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И 
 

УНАПРЕЂЕЊА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ 
 

ВРЕДНОСТИ СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА”
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Приоритетне активности које се планирају Планом управљања су: 

 
Чување и надзор СП “Миљаковачка шума” 
Основни и трајни задатак управљача је чување СП “Миљаковачка шума” 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, службено возило, оружје, ручна опрема и 
средства за рад и др.) у циљу ефикасног спровођења мера заштите, развоја, одрживог 
коришћења и презентације СП “Миљаковачка шума”. 

 
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 
проглашењу заштићеног подручја „Миљаковачка шума“. Обавезу доношења основе 
газдовања шумама има власник, односно Српска православна црква.   

 
Обележавање и одржавање граница СП “Миљаковачка шума” 
Обележавање природног добра, тј. само спољне границе заштићеног подручја, 

јер је решењем о заштити дефинисана само зона под режимом III степена заштите 
урађено је у складу са Правилником о начину обележавања заштићених природних 
добара („Службени гласник РС“, број 30/92, 24/94 i 17/96). У будуће управљач је 
дужан да по потреби обнавља границе и мења оштећене ознаке. 

 
Уређење и одржавање СП “Миљаковачка шума” 
За уређење и одржавање СП “Миљаковачка шума”, управљач ће у оквиру 

годишњих Програма планирати активности на пословима одржавања излетничких 
површина и чистоће, као и реализацију Програма управљања отпадом на подручју СП 
“Миљаковачка шума”. Уређење СП “Миљаковачка шума” вршиће се у складу са 
одредбама Решења о заштити, 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 
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). Пројекат ће се спроводити у сарадњи са релевантним 
научним институцијама (Завод за заштиту природе Србије, Министарство животне 
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средине и просторног планирања, Шумарски факултет, Биолошки факултет и друге 
научно-истраживачке институције). 

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 СП “Миљаковачка шума” 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 шуме од пожара и унапређивати 
сарадњу са МУП-ом 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 СП „Миљаковачка шума“ 
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 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМA“
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Приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада у СП 

“Миљаковачка шума” су: 
 дефинисање метода и начина спровођења мониторинга биодиверзитета; 
 истраживање утицаја климе на биодиверзитет подручја Миљаковачке шуме; 
 очување и унапређење стања шумских екосистема; 
 едукација локалног становништва у области заштите природних и створених 

вредности СП “Миљаковачка шума”; 
 едукација локалног становништва у области одрживог коришћења шумских 

плодова, лековитог биља и гљива; 
 едукација свих корисника СП “Миљаковачка шума” у области спровођења 

прописаног 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 СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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Решењем о стављању под заштиту СП “Миљаковачка шума” дефинисан је 

једностепени режим заштите којим је регулисан начин и степен заштите, коришћења, 
уређења и унапређења заштићеног подручја. 

На подручју СП “Миљаковачка шума”, 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 јавних 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; 

 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; 

 развој сарадње са локалним становништвом. 
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9. 
 
 

ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ 
 

НАМЕНА И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА 
 

ЗЕМЉИШТА У СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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Регионалним просторним планом административног подручја Београда 

дефинисана су основна решења и смернице за уређење и развој територије Београда, 
односно основних ресурса и вредности који се на њој налазе. 

У делу Плана који се бави заштитом природе и природних добара инсистира се 
на успостављању система мреже зеленила, што подразумева идентификацију подручја 
добро очуваних природних својстава, без већих деградационих промена. Циљ заштите 
је задржавање, развој или поновно успостављање предеоног лика. 

У складу са претходним, заштитом Миљаковачке шуме зауставља се деградација 
простора, чувају се вредни делови природе и дефинишу се смернице за подизање 
квалитета животне средине. 

Према ГУП-у Београда (2001-2021) подручје Манастирске шуме дефинисано је 
као фиксни елемент зеленила и трајно добро Београда. Могуће је уређење за пасивну 
рекреацију, без изградње објеката. 

Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Миљаковачка шума“ успостављен 
је једностепени 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 подручју са утврђеним режимом заштите III степена утврђују се 
посебне мере заштите и коришћења којима се забрањује: 

1. уношење алохтоних врста дрвећа, 
2. сеча заједница или групација аутохтоних врста; 
3. уништавање кореновог система биљака приликом извођења радова, 
4. постављање табли и других обавештења на стаблима, 
5. затрпавање свртњева и шљачишта (троскишта), 
6. коришћење материјала из троскишта и јаловишта за насипање 

саобраћајница и стаза при њиховој санацији и реконструкцији, 
7. извођење инвестиционих, грађевинских и других радова у заштићеном 

подручју, укључујући реконструкцију постојећих објеката, без техничке документације 
која је одобрена у складу са законом и овим решењем, 

8. проширење паркинг простора уз изграђене објекте и саобраћајнице 
смањивањем шумског земљишта, 

9. извођење радова којима се мења хидролошки режим станишта, 
10. ложење ватре ван места одређњних за ту намену, 
11. друге радње и активности које нису у складу са наменом простора или по 

оцени организације за заштиту природе могу угрозити обележја и својства заштићеног 
подручја. 

У оквиру установљеног режима заштите III степена, дозвољавају се посебне мере 
заштите, коришћења и развоја заштићеног подручја, као и интервенције у циљу 
укупног унапређења заштићеног подручја и селективно и ограниче но коришћење 
његових природних ресурса, и то: 

1. газдовање шумским заједницама са алохтоним врстама до краја опходње; 
2. превођење шума пањача у семенске; 
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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. уклањање шибља дуж постојећих стаза које окружују  ради обезбеђења и 

уређења пешачких пролаза, 
7. постављање вештачких гнезда на високо дрвеће за привлачење 

дупљашица и постављање хранилица пред зиму на стаблима, 
8. постављање мањих осматрачница и надстрешница за образовне и 

туристичке потребе на местима која ће се одредити посебним програмима, 
9. постављање мобилијара са опремом за пасиван и активан одмор одраслих 

и опремом за игру деце, 
10. одржавање простора око водотокова, 
11. изградња и реконструкција инфраструктурних објеката у фунцији развоја 

еколошких, здравствених и спортско-рекреативних видова туризма у складу са 
вредностима, потенцијалима и капацитетима заштићеног подручја, 

12. ограничена изградња спортско-рекреативних терена без сече шуме и без 
великих земљаних радова и радова на нивелацији терена, 

13. санација и уређење постојећих колских и пешачких стаза, 
14. одржавање културних и спортско-рекреативних манифестација мањег 

обима у функцији афирмације заштите природе и животне средине. 
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10. 
 
 

АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА”
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Програмске активности у овој области конципиране су тако да се врши 

позитиван утицај на стварање представе о значају СП “Миљаковачка шума” 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 СП “Миљаковачка шума”; 
 израду прикладних тематских флајера и лифлета који ће бити доступни великом 

броју корисника и посетиоца СП “Миљаковачка шума”; 
 организовање и учешће у различитим акцијама посвећеним Миљаковачкој 

шуми, 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.; 

 обезбеђење учешћа јавности у доношењу планских докумената везаних за 
заштиту и одрживи развој СП “Миљаковачка шума”; 

 обезбеђење доступности аката које доноси управљач, као што су Правилник о 
унутрашњем реду и чуварској служби СП “Миљаковачка шума”, Одлука о 
накнадама за коришћење природних вредности и услуга СП “Миљаковачка 
шума” и др. 

 организовање презентације о значају СП “Миљаковачка шума” за ученике 
основних и средњих школа; 

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

 снимање и приказивање пропагандних филмова о вредностима СП 
“Миљаковачка шума” у сарадњи са Српском православном Црквом тј.  
манастиром Раковица, локалним становништвом, локалном самоуправом и 
локалним, регионалним и националним ТВ медијима и др. 

 промоција вредности кроз учешће у пројектима са Невладиним организацијама. 
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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 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА”
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Законом о заштити природе детаљно су дефинисане обавезе управљача по 

питању документације која се односи на . 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, 
 Oдлука 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 СП “Миљаковачка шума”;  
2) заштити и коришћењу обновљивих природних ресурса: израда Програма и 

планских акта којима се регулише коришћење обновљивих природних ресурса;  
3) уређењу СП “Миљаковачка шума”: израда пројеката и програма у складу са 

Решењем о проглашењу заштићеног подручја СП „Миљаковачка шума“; 
4) презентацији СП “Миљаковачка шума” у сарадњи са Српском православном 

црквом, 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 
 

СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА
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Обзиром да се укупна површина природног добра „Миљаковачка шума“ налази у 
својини Српске православне цркве, Шумско газдинство „Београд“, као управљач, 
планира најужу сарадњу са СПЦ при чему ће власник бити упознат са Планом 
управљања СП „Миљаковачка шума“ односно са Годишњим програмима управљања. 

Активнија сарадња планира се и са Општином Раковица, односно њеном 
организационом јединицом за урбанизам, обзиром на значај СП “Миљаковачка шума” 
због еколошких и просторних функција у систему зелених површина Града Београда 
као и за одмор и рекреацију грађана. 

Такође, неопходно је успостављање одговарајућих односа са осталим субјектима 
који на овом простору живе, раде и користе поједине ресурсе (локално становништво, 
школе, манастир, 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 споменика природе; 
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 Српском православном црквом, 
 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 СП „МИЉАКОВАЧКА ШУМА“
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Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд, Шумско газдинство „Београд“ као 

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

План управљања СП “Миљаковачка шума” 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 СП „Миљаковачка 

шума”, обележавање, одржавање и уређење СП „Миљаковачка шума”, 
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 СП 
„Миљаковачка шума”; 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 Миљаковачке шуме, 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 СП „Миљаковачка шума“.    

 
План управљања СП “Миљаковачка шума” конципиран је по планираним 

видовима радова који се могу груписати у: 
 
1. Чување и надзор СП “Миљаковачка шума” што обухвата: 

Организовање Службе заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 
СП “Миљаковачка шума” 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 Београда - Секретаријат за 
заштиту животне средине; динамика: 2021. – 2030.  година). 

 
2. Израда планских докумената и аката која обухвата израду: 
 Плана управљања СП “Миљаковачка шума” (субјект: управљач; динамика: 2021. 

година и у 2030. години за наредни средњорочни период); 
 Годишњи програм управљања СП “Миљаковачка шума” (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); 
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 Извештај о остварењу годишњег програма управљања СП “Миљаковачка шума” 
(субјект: управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће 
за наредну годину, уз обавезу доставе организационој јединици Градске управе 
надлежне за заштиту животне средине); 

 Одлука о накнадама за коришћење природних вредности и услуга заштићеног 
подручја СП “Миљаковачка шума”  
(субјект: управљач; динамика: 2022. година уз обавезу доставе организационој 
јединици Градске управе надлежне за заштиту животне средине); 
 

3. Обележавање и обнављање граница СП “Миљаковачка шума” што обухвата: 
Обнављање границе СП “Миљаковачка шума” и 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). 

 
4. Научно-истраживачки и образовни пројекти СП “Миљаковачка шума” који 
обухватају израду програма и пројеката из области: 
 управљања отпадом, 
 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 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,  
 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 
заштиту животне средине што ће се прецизирати Годишњим програмима 
управљања; динамика: 2021. – 2030. година); 
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7. Мере уређења СП “Миљаковачка шума” 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 излетничких површина, 
 уређење и обележавање пешачких и бициклистичких стаза,  
 изградња шетно-едукативних стаза, 
 уређење појединих локација за приступ особа са посебним потребама,  
 уклањање непожељне вегетације на излетничким површинама,  
 уклањање комуналног отпада, 
 изградња грађевинских објеката за потребе управљача и корисника, 
 изградња 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 СП “Миљаковачка шума” 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 и 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 СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА” 
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Финансирање заштићеног 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 природног добра; 
 из других извора у складу са законом. 

 
 
Финансијска средства неопходна за остваривање мера и активности из Плана 

управљања за СП “Миљаковачка шума” 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 СП „Миљаковачка шума“ 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 700.000,00 

4. Обележавање и обнављање граница 700.000,00 

5. Мониторинг и заштита флоре и фауне 4.900.000,00 

6. Праћење стања, нега и заштита шума 25.000.000,00 

7. Мере уређења ПИО „Космај“ 19.300.000,00 

8. Популаризација и презентација 700.000,00 

9. Остали радови 700.000,00 

 Свега: 70.000.000,00 дин 

 
 
На План управљања СП “Миљаковачка шума” сагласност даје организациона 

јединица Градске управе надлежне за заштиту животне средине по претходно 
прибављеном мишљењу организације за заштиту природе. 

 
План управљања СП “Миљаковачка шума” 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. 
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На Годишњи програм управљања СП “Миљаковачка шума” 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 СП “МИЉАКОВАЧКА ШУМА”
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