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У В О Д   
 

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Строгог резервата природе 

„Каленић“ 05 Број: 110-13271/2029-2 од 12. јуна 2020. године („Службени гласник Републике 

Србије“ бр.84/20), у даљем тексту: Уредба о проглашењу. 

Подручје шуме Каленић између Јухора и Гледићких планина у централној Србији, 

ставља се под заштиту као Строги резеврат природе „Каленић”, које се сврстава у I категорију 

заштићеног подручја међународног, националног, односно изузетног значаја (у даљем тексту: 

Строги резерват природе „Каленић”). 
Строги резерват природе „Каленић“ ставља се под заштиту ради очувања биолошке 

разноврсности, ретке и јединствене климатогене шумске заједнице сладуна и цера (Quercetum farnetto-

cerris) старости око 100 година, која представља и значајно станиште строго заштићених врста фауне 

птица као што су мишар, шумска сова, велики шарени детлић, кос, дрозд имелаш, велика и обична сива 

сеница, бргљез и др.   
Влада Републике Србије је Уредбом о проглашењу, Строги резерват природе „Каленић“ 

поверила на управљање ЈП „Србијашуме“ из Београда. 

Послове непосредног управљања СРП „Каленић“ на терену спроводи део Јавног 

предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, Шумско газдинство „Јужни Кучај“ 

Деспотовац, Шумска управа Јагодина. 

Строги резерват природе „Каленић“ налази се на територији општине Рековац, у 

катастарској општини Каленићки Прњавор, на КП бр. 670/део, укупне површине 2,00 hа и у 

државном је власништву.  

Према Студији заштите за Строги резерват природе „Каленић“ (2013) граница резервата 

се поклапала са границом тада важеће шумске поделе терена, односно Строги резерват 

природе „Каленић“ обухватао је одсек д унутар одељења број 26, Газдинске јединице 

„Каленић“. 

Према тренутно важећој шумској подели, односно приликом израде основе газдовања 

шумама за газдинску јединицу „Левачке шуме – Царина“(2021-2030) СРП „Каленић“ је 

дефинисан као одсек ф 32. одељења. Са јужне и западне стране окружен је поседом Манастира 

Каленић Шумадијске епархије СПЦ, са источне стране граничи се са приватним поседом, а са 

северне са државним шумама наведене газдиске јединице. 
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Правни основ за израду Плана управљања СРП „Каленић“ за период од 2021-2030. 

године (у даљем тексту: План управљања) су чланови 68. (прописује обавезу управљача да 

изради план), 52. и 53. (прописује садржину плана) Закона о заштити природе („Службени 

гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон).   

План је урађен у складу са: 
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 Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 

88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18.- др.закон); 

 Законом о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 93/12 и 

101/16); 

 Законом о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 93/12 и 89/15 

и 95/18.- др.закон); 

 Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, 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 Републике Србије“, број 18/10 и 

95/18. – др.закон); 

 Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09, 

20/15, 87/18 и 87/18 –др.закон); 

 Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник Републике Србије“, број 102/07); 

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

Републике Србије“, број 88/10); 

 Просторним планом Општине Рековац (Одлука СО Рековац бр. 950-03/12-01 од 

28.09.2012.год. Службени лист Општине Рековац, број 07/2012 од 09.10.2012.год.); 

 Студијом заштите Строгог резервата природе „Каленић“ .(Завод за заштиту природе, 

2013.године);  

 Условима заштите природе за израду Плана управљања СРП „Каленић“ за период 

2021-2030. године (Завод за заштиту природе Србије, акт број 020-2288/2 од 

16.09.2020. године); 

 Основом газдовања шумама за газдинску јединицу „Левачке шуме - Царина“ (2021.-

2030. године).  

 Водопривредном основом Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 

11/02); 

  Стратегијом управљања водама на территорији Републике Србије до 2034. године 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 3/17); 

 

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.  

Управљач доноси план управљања за период од десет година, на који сагласност даје 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине, по претходно прибављеним 

мишљењима министарстава надлежних за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде, 

науке, просвете, културе, рудраства, енергетике, привреде, грађевине, саобраћаја, просторног 

планирања, туризма и финансија. 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. 

 

 

 

 

Историјат заштите Каленића 

 

Строги резерват природе „Каленић“ је први пут заштићен Решењем Завода за заштиту и 

научно проучавање природних реткости НР Србије број 594 од 24. октобра 1957. године, као 

Строги природни резерват под називом „Каленић“. Решењем из 1957. године заштићена је 
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очувана састојина прашумског карактера храста китњака, цера и храста границе укупне 

површине 2,50 ha. 

На предлог Републичког завода за заштиту природе СР Србије у Београду, Орган управе 

надлежне за послове културе Скупштине општине Рековац 19. јануара 1974. доноси решење о 

стављању под заштиту дела мешовите састојине храста китњака, храста границе и цера, на 

месту званом „Спасојевина“, као Строги природни резерват „Каленић“. Новим решењем 

урађено је усклађивање са тадашњим (новим) Законом о заштити природе (1962), обзиром да 

је претходни Закон о заштити споменика културе и природних реткости, престао да важи. 

Мешовита састојина храстова сладуна и цера, на површини резервата је генеративног 

(семеног) порекла са местимичним учешћем подмлатка обе врсте (на местима под проређеним 

склопом) старости око 10 година. Смеса је стаблимичног распореда са учешћем цера и сладуна 

у размери 60-40% у корист цера. 

Као основна мера заштите, овим решењем је прописана потпуна забрана искоришћавања.  

Завод за заштиту природе Србије извршио је вредновање овог подручја и 2013.године 

сачинио Студију као предлог за заштиту Строгог резервата природе „Каленић“ на основу које 

је донета Уредба о проглашењу.  

 

 

 

1. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 

 

1.1. Главне природне вредности  

 

СРП „Каленић“ се налази на крајњим обронцима Гледићких планина између 

Крагујевачке котлине на северу, долине Западне Мораве на Југу, Гружанске котлине на западу 

и Левачке котлине на истоку, на малом простору, на падинама Спасојевине и изнад Каленићке 

реке. 

  

1.1.1. Геолошке карактеристике  

 

Геолошка подлога су карбонатно пешчарски седименти, док је земљиште скелетоидно. 

На неким деловима резервата је приметна површинска ерозија. 

 

1.1.2. Геоморфолошке карактеристике  

 

Простор на коме се налази СРП „Каленић“ представља стрм терен изломљеног нагиба и 

доминантно јужне и југоисточне експозиције.   

 

1.1.3. Педолошке карактеристике  

 

Геолошки састав је карактеристичан и чине га карбонатно  - пешчарни седименти. 

Земљиште је скелетоидно, недовољно развијено, обично слабије кисело, засићено базама 

и сиромашно.    

Дубина земљишта зависи од нагиба земљишта и креће се у интервалу од 20 до 100 cm. 

 

1.1.4. Хидролошке карактеристике 

 

Најважнији водоток на овом подручју је Каленићка река која се код Варварина улива у 

Велику Мораву. Она настаје спајањем Говедарског и Јеловачког потока.   
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Цело ово подручје обилује  изворима воде и потоцима, притокама Каленићке реке. 

 

1.1.5. Климатске карактеристике 

 

Подручје Каленића спада у зону умерено-континенталне климе. Има јасно изражена 

годишња доба са благим постепеним прелазима. Највлажнији су пролећни месеци март-април 

и јесењи октобар-новембар. Зиме су богате снежним падавинама. 

Смештен изнад уског долинског појаса отвореног према истоку, резерват је на путу јаких 

ваздушних струјања у правцу запада. Поред тога, богатство вегетацијом и водама као резултат 

има веома повољну микроклиму. 

Карактеристика овог подручја је смена хладног и топлог периода године. За време 

хладног периода године, температура се спушта испод нуле, те се образује снежни покривач. 

Падавина има током целе године, али најчешће у летњем периоду. Средња годишња количина 

падавина у Каленићу је преко 600 mm. Период са највећом количином падавина је лето, док је 

најсувљи период у целом подручју зима. 

 

 

 

 

1.1.6. Предеоне карактеристике  

 

Шира околина СРП „Каленић“ представља планински предео оивичен котлинама и 

обрастао шумама у којима доминирју буква, китњак, сладун и цер. Предео је испресецан 

бројним извориштима и водотоцима.   
 

1.1.4. Биљни и животињски свет 

          

Шумска вегетација 

 

Простор Строгог резервата природе „Каленић“ обрастао је климатогеном шумом 

храстова - сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris). Међутим, приликом првог стављања под 

заштиту 1957. године (Решењем Завода за заштиту природе и научно проучавање природних 

реткости НР Србије) ова површина је окарактерисана као мешовита шума китњака, сладуна и 

цера. Такође, у поновном решењу о стављању под заштиту из 1974. године (Решењем 

Скупштине општине Рековац) се овај локалитет назива мешовитом шумом поменуте три врсте 

храста. Али Посебном основом газдовања шумама за ГЈ „Каленић” (рок важења 1998-2007), тј. 

инвентурни подаци из 1997. године не приказују појаву храста китњака, а ни обиласком овог 

локалитета током 2009. године није примећена врста храст китњак (Quercus sessiliflora). 

Овај феномен се може приписати недовршеном генетском развоју врста из рода храстова, 

те прелазној форми између врсте китњака и сладуна. Претпоставка је да су експерти приликом 

првог штићења ове шуме наишли на хибрид китњака који је имао и одлике сладуна, те да је 

након низа година ова форма потпуно узела одлике сладуна, па га и није више било могуће 

разликовати, те се стога није појавио у таксационим подацима. Појава ових шумских заједница 

је карактеристична за источни део Балканског полуострва. 

Овај локалитет се одликује доминацијом храстова као едификатора у добро склопљеном 

спрату дрвећа (потпун склоп 0,7), старости око 100 година.  

Спрат жбуња је слабо развијен са појединачним распоредом врста и малом покровношћу 

површине, а заступљене су: Rubus sp., Galeopsis sp., Campanula rapunculus, Ulmus montana, 

Aremonia agrimonoides, Lysimachia punctata, Geum urbanum, Galium sp. 
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Према Студији заштите по стуктурном облику ова састојина је окарактерисана као приближно 

једнодобна шума, упoређујући број стабала по хектару и њихову дистрибуцију према 

дебљинским степенима. Према подацима из тада важеће Посебне шумске основе за газдинску 

јединицу „Каленић“: број стабала по хектару износио је 283 ком., запремина 250 m./ha и 

запремински прираст 4,0 m./ha; средњи пречник стабала обе присутне врсте храстова, на 

прсној висини износи Ds = 32 cm; средња висина ових стабала Hs = 20,5 m; учешће по дрвној 

запремини је 56,4% цер и 43,6% сладун. 

 

 
 

Дистрибуција броја стабала обе врсте храстова и запремина 

по дебљинским степенима 

 

 

Фауна  

 

Фауна СРП „Каленић“, припада типу фауне европских листопадних шума. Овакав тип фауне је 

у Србији широко распрострањен. Постоји мало података о фауни резервата. Прелиминарна 

теренска истраживања птица овог парка обављена су током 30. октобра 2009. године у циљу 

ревизије заштите овог резервата природе. Истраживања су била усмерена ради утврђивања 

присутних врста, њиховог статуса, проблема и предлога мера заштите птица. 

Строги резерват природе „Каленић“ представља типично шумско станиште веома мале 

површине, где свој животни простор могу наћи само oдређене шумске и друге птице, зависно 

од сезоне и других еколошких услова и околности. Током прелиминарних истраживања 

евидентирано је присуство 11 врста птица и то:   
 

1. Мишар (Buteo buteo), луталица-станарица резервата; 

2. Шумска сова (Strix aluco) вероватно луталица-станарица резервата; 

3. Велики шарени детлић (Dendrocopos mayor) вероватно гнездарица – станарица; 

4. Кос (Turudus merula), вероватно гнездарица-станарица резервата; 

5. Дрозд имелаш (Turdus viscivorus) могућа гнездарица-станарица резервата; 
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6. Велика сеница (Parus major) вероватно гнездарица-станарица резервата; 

7. Сива сеница (Parus palustris) вероватно гнездарица-станарица резервата; 

8. Пузавац, бргљез (Sitta europaea) обична гнездарица-станарица резервата; 

9. Краткокљуни пузић (Certhia familiaris) могућа гнездарица-станарица резервата; 

10. Сојка (Garrulus glandarius) вероватно гнездарица-станaрица резервата; 

11. Обична зеба (Fringilla coelebs) обична гнездарица-станарица резервата. 

 

Све ове врсте птица, осим сојке су строго заштићене Правилником о проглашењу и 

заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива 

(„Службени гласник РС бр. 5/10 од 05. јуна 2010.године). Сојка је овим Правилником 

заштићена врста.   

         

1.2. Створене одлике 

 

Једна од битнијих историјских и социо-економских одлика ширег подручја око резервата 

је постојање Манастира Каленић, који је саграђен и осликан између 1413.и 1420. године. Био је 

опустошен крајем XVII века, затим обновљен средином XVIII века од стране монаха из 

Мораче. Старешина манастира у периоду 1817-1820.године био је архимандрит Самуило 

Јаковљевић који је 1820. године отишао у Цариград као члан депутације кнеза Милоша. По 

ликовним вредностима манастир се убраја међу најзначајније споменике културе у Србији. 

Моравска црква, богато декорисана споља, док фреске спадају међу најбоље сачувана 

остварења живописа XV века. Налази се на само 2 km од резервата. 

 

2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Због законске заштите, подручје Строгог резервата природе „Каленић“ је сачувано од 

могућих негативних утицаја. Угрожавајући фактори су досадашњим режимом заштите сведени 

на минимум. У ужем и ширем окружењу заштићеног природног добра се не налазе 

индустријски погони и слична постројења која би угрожавала природно добро. 

Квалитет животне средине у заштићеном подручју је задовољавајући. 

Проблем може представљати мала површина резервата, због чега је веома изложен 

спољним утицајима. 

 

 

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ  

ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 
 

 

С обзиром да је на подручју СРП „Каленић“ установљен строги режим заштите  којим се 

забрањује коришћење природних ресурса и искључују сви други облици коришћења простора 

и активности на заштићеном подручју, осим научних истраживања и ограничене едукације, 

активности које могу представљати факторе угрожавања су активности које се одвијају у 

непосредном окружењу СРП „Каленић“.  

 

 

Ризици угрожавања СРП „Каленић“ су: 

 

 недоношење или непоступање у складу са просторно планском документацијом,  

шумским и ловним основама, планским документима, основама и другим пројектима и 

програмима донетим у складу са законским прописима; 
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 непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе, односно одредбама 

Уредбе о проглашењу СРП „Каленић”; 

 непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској 

служби СРП „Каленић”; 

 коришћење дрвне масе на шумским површинама око резервата проузрокује отварање 

склопа таквих састојина, што директно утиче на делове резервата који се налазе у 

контакту са овим површинама. Редуковање склопа унутар самог резервата, може 

нарушити његову еколошку равнотежу и компактност, као и појаву жбунастих врста 

које би својим присуством успориле раст младих избојака доминантних дрвенастих 

врста, тј. цера и сладуна;  

 елементарне непогоде (снеголоми, ветроизвале, снегоизвале,...) су један од могућих 

фактора угрожавања, нарочито зато што се ради о шумској заједници у фази старења и 

природне обнове у којој се већ 53 године не спроводе газдинске интервенције. У 

оваквом шумском екосистему, који има све одлике прашуме, при настанку наведених 

природних појава, на теренима са средње јаким нагибима, најпре су на удару 

доминантна, грандиозна, зрела, презрела и физиолошки ослабљена стабла; 

 због законске заштите, подручје Строгог резервата природе „Каленић“ је сачувано од 

израженијих негативних утицаја на фауну птица. Ту се, пре свега, мисли на 

уништавање станишта и интензивно узнемиравање услед присутности човека и 

инфраструктуре. Као што је већ напоменуто, резерват представља само део већег 

шумског комплекса и са аспекта орнитофауне веома зависи од околних шумских 

подручја који га штите од директних негативних утицаја. Из тог разлога је при 

планирању заштите и очување фауне птица резервата неопходно водити рачуна о 

ширем простору. Потенцијално, фауна птица може бити угрожена отварањем околних 

шумских површина и њиховим неадекватним газдовањем које би значајно изменило 

услове у стаништима и нарушило природни састав фауне. Такође, треба избегавати 

отварање нових и повећање коришћења постојећих шумских путева око резервата које 

би довело до повећаног узнемиравања; 

 лов у комплексу око резервата такође представља један од потенцијалних 

угрожавајућих фактора, поготово ако се изводи у репродуктивном (пролећном) 

периоду; 

 значајније уклањање шумске вегетације у зони око резервата би имало неповољне 

последице по несметану комуникацију делова популација сисарских врста. 

 

 

 

4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И  

УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

 
 

Циљ заштите Строгог резервата природе „Каленић“ је очување врло ретке шумске 

састојине (не само краја у коме се налази, већ и за подручје Србије), јединствене састојине 

храста сладуна и цера, омогућавање развоја састојине, као и очување станишта и укупног 

биодиверзитета. 

 

Концепт заштите, очувања и унапређења СРП „Каленић” постављен је још 1957. године, 

приликом доношења првог решења о његовој заштити, када је заштићена састојина била 

предвиђена за научна истраживања. Тада је за основну меру заштите било предвиђено 

искључење свих људских активности на заштићеном простору. Овај концепт заштите 

резервата „Каленић“ показао се успешним и оправдао је своје постојање, зато је након 

поновног вредновања природних вредности резервата, предложио да и даље основни концепт 
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заштите буде строги режим, односно да се прати развој природне сладуново – церове шуме без 

утицаја људских активности на целокупни екосистем, као и да посете буду ограничене и у 

сврху образовног рада и приказивања природних вредности заштићеног подручја. 

Постављени концепт заштите, односно дугорочнии циљеви заштите, очувања и 

унапређења СРП „Каленић” захтевају од управљача да планским документом планира 

спровођење мера строге заштите и контроле поштовања дефинисаног режима, као и 

организовања ограничених посета СРП „Каленић”.  

  

 

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ 

ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА  
 

 

Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја OРП „Каленић” су: 

 просторно дефинисање посебних природних и створених вредности; 

 заштита свих елемената животне средине по високим или највише могућим 

еколошким стандардима; 

 стимулисање одрживог развоја; 

 стварање услова за испуњење научно-истраживачке, образовне, васпитне и 

општекултурне функције заштићеног подручја. 

 

За реализацију дугорочних циљева СРП „Каленић” морају се створити предпоставке и 

обезбедити услови и то по приоритетима:  

 

 Доношење планске и програмске документације: сагласно Уредби о проглашењу 

СРП „Каленић” управљач ће донети неопходна управљачка документа, односно: 

План управљања за период 2021-2030. године, Правилник о унутрашњем реду и 

чуварској служби, годишње програме управљања СРП „Каленић” и извештаје о 

оставривању годишњих програма управљања СРП „Каленић”.  

 

 Организационо, кадровско и техничко опремање управљача: непосредни 

послови управљања спроводиће се преко Шумског газдинства „Јужни Кучај“ из 

Деспотовца, Шумске управе Јагодина. ШГ „Јужни Кучај“ - Деспотовац има 

вишедеценијско искуство у управљању заштићеним подручјима и у наредном 

планском периоду планира се унапређење рада у смислу стручног усавршавања 

постојећих кадрова, унапређења у техничком и технолошком смислу кроз набавку 

опреме и савремених средстава рада.   

 

 Међусобна сарадња и комуникација са корисницима простора у непосредном 

окружењу СРП „Каленић”, локалном самоуправом и Министарством заштите 

животне средине. 

   

 Учешће и подршка научних и истраживачких институција: с обзиром на 

разноврсност биодиверзитета, подручје СРП „Каленић” може бити предмет 

истраживања од стране бројних научних и истраживачких институција и зато ће 

управљач настојати да у наредном периоду заједнички ради са свим тим 

институцијама као и да заједнички дефинишу предмете и поља истраживања. 
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 Обезбеђење финансијских средстава – подразумева трајно и стабилно 

финансирање Плана управљања на основу Закона о заштити природе и Уредбе о 

проглашењу СРП „Каленић”. 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 од стране Министарства заштите животне средине и из средстава 

управљача (из обављања  делатности газдовања шумама). 

 

 Еколошки услови, који подразумевају висок квалитет чинилаца животне средине и 

поштовање стандарда тог квалитета, очуваност природних вредности, смањен ризик 

од акцидената. 

 

 

 

6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, 

ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И 

СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ  
  

 

Приоритетне активности су:  

 

  Заштита СРП „Каленић”: основни и трајни задатак управљача је чување СРП 

„Каленић” и спровођење прописаног режима заштите утврђеног актом о проглашењу, 

односно предузимање мера и извршење послова на обезбеђењу унутрашњег реда 

(чување, контрола посетилаца и корисника, пружање помоћи, савета и услуга, 

одржавање чистоће и уредности и др.) и обележавању заштићеног подручја. За 

обављање ових послова управљач ће организовати службу чувања у складу са 

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби СРП „Каленић”  (у поступку 

давања сагласности) и Правилником о условима које мора да испуњава управљач 

заштићеног подручја („Службени гласник РС“, број 85/09). 

 

   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 Министарство надлежно за послове заштите животне средине и обавеза 

доношења регулисана је Законом о заштити природе и Уредбом о проглашењу СРП 

„Каленић”. Управљач је истовремено и корисник шума и има обавезу доношења 

основе газдовања шумама.   

 

     Обележавање СРП „Каленић”: управљач је у претходном периоду обележио 

заштићено подручје у складу са Правилником о обележавању заштићених природних 

добара („Службени глсник РС“, број 30/92, 24/94 и 19/96), а у наредном планском 

периоду планираће се обнављање граница и ознака, односно табли за обележавње 

заштићеног подручја.  

 

     Одржавање уредности и чистоће СРП „Каленић”: управљач ће планирати  

активности на одржавању уредности и чистоће у приступном делу заштићеног 

подручја односно активности на уклањању отпада са простора непосредног 

окружења СРП „Каленић”.  
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     Заштита од пожара: 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. Јавно предузеће „Србијашуме“, сагласно Закону 

о 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. 

 

     Праћење стања природних вредности: подразумева активности и мере: на заштити 

посебних природних вредности у оквиру заштићеног подручја, попут станишта 

биљних и животињских врста које се штите у оквиру еколошке мреже Европске 

уније Натура 2000, ендемита и стеноендемита, ретких и угожених биљних и 

животињских врста (планираће се попис и картирање станишта ових врста); праћењу 

промена у климатогеној шумској заједници сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris) 

у смислу праћења промена, извештавања надлежних институција, а у изузетним 

случајевима спровођења активности на унапређењу стања, уз прибављено мишљење 

Завода за заштиту природе и дозволу Министарства заштите животне средине. 

 

     Промоција и презентација вредности и значаја СРП „Каленић”: управљач ће 

самостално и у сарадњи са научно-истраживачким институцијама промовисти 

вредности заштићеног подручја.   

 

 

 

 

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

 

У циљу очувања и унапређења, као и што стручнијег и квалитетнијег управљања 

заштићеним подручјем неопходно је вршити стална истраживања. У овом смислу, управљач се 

највише ослања на опште смернице у испуњавању задатака научно-истраживачког рада и на 

релевантне научне и стручне установе, а пре свега на стручна упутства Завода за заштиту 

природе Србије. 

Научно-истраживачка активност огледаће се у праћењу и спровођењу различитих 

истраживања као што су: утврђивање стања заштићене састојине сладуна и цера 

(дендрометријске карактеристике стабала, здрваствено стање и мере заштите), 

дендроклиматолошка, фитоценолошка, еколошка и истраживања динамике сукцесије и 

структуре шумских заједница.  

Научно-истраживачке активности биће прецизиране Годишњим програмима 

управљања, а резултати и документација истраживања треба да буду сачувани код управљача 

уз евентуално формирану базу података. 

 У циљу успостављања савременог система управљања заштићеним  природним добром 

и стварања научно-стручне, информационо-документационе основе o стању и вредностима 

заштићеног добра, a у сврху спровођења заштите и развоја, управљач ће пружити логистичку 

подршку истраживачима који поседују одговарајуће уверење министарства надлежног за 

заштиту животне средине и који поседују акт са условима заштите природе које издаје Завод 

за заштиту природе, као и одговарајуће одобрење управљача, уз обавезно достављање 

података или публикованих резултата управљачу након завршетка истраживања.  
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Научно истраживачке активности реализоваће се у складу са могућностима и исказаним 

интересима стручњака и институција. 
  

 Образовни рад спроводиће се путем презентација и одржавања едукативних предавања у 

школама и у оквиру ограниченог пријема посетилаца СРП „Каленић”.  

 

 

 

8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ 

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ  

 
На основу већ постављених дугорочних циљева заштите и одржавања, а имајући у виду 

строги режими заштите, Планом управљања планиране су следеће активности на одрживом 

коришћењу природних вредности, развоју и уређењу простора: 

 

 очување биолошке разноврсности, ретке и јединствене климатогене шумске заједнице 

сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris) старости око 100 година; 

 очување и заштита постојећих површина са ретким биљним и животињским врстама; 

 обележавање и по потреби обнављање обележених граница заштићеног подручја на 

бази законских прописа, постављање и одржавање информативне табле, табли 

заштићеног подручја са режимом заштите и евентуално ознака упозорења које се 

односе на поштовање реда и начина понашања на заштићеном простору; 

 научно-истраживачке активности: у планском периоду, у складу са интересовањем 

стрчне јавности и могућностима, вршиће се научна истраживања из области биологије 

и шумарства; 

 у сврху образовно-васпитних активности у планира се уређење приступа заштићеном 

подручју, постављање стола са клупама и надстрешницом и корпе за отпатке у 

приступном делу заштићеном подручју, као и њихово одржавање и замена; 

 активности ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног дејства 

биљних болести, инсеката, човека, елементарних непогода и других абиотичких и 

биотичких чинилаца; 

 у случају нарушавања стања у резервату, спровођење мера активне заштите уз обавезно 

присуство стручних сарадника Завода за заштиту природе Србије. Планом управљања 

планирана је реализација групе мера које морају да се обављају континуирано, а имају 

карактер Строгих мера заштите; 

 премер дрвне запремине на почетку остварења плана; 

 активности у ловству: на простору заштићеног добра забрањен је лов, али је ова 

привредна грана у функцији на околном шумском комплексу. Активно је ловачко 

удружење „Каленић“ из Белушића. 

 

 

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 
Чланом 4. Уредбе о проглашењу, на заштићеном подручју СРП „Каленић” установљен је 

режим заштите I (првог)  степена. 
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На основу чл. 35. Закона о заштити природе и члана 5. Уредбе о проглашењу, режим 

заштите I степена забрањује коришћење природних ресурса, изградњу објеката, било какве 

радове и активности, осим радова и активности који се ограничавају. 

 

Режим заштите I степена ограничава радове и активности на: 

 

   научна истраживања и праћење природних процеса; 

   контролисану посету у образовне и општекултурне сврхе, а које нису у супротности са 

циљевима очувања природних вредности; 

   обележавање граница; 

   спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, 

природних непогода, удеса, реконструкције, санације и одржавања постојећих 

објеката од посебног значаја, као што су високонапонски далеководи, болести и 

пренамножења биљних и животињских врста. 

 

 

 

10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
 

 

 Сагласно дефинасном режиму заштите промоција вредности СРП „Каленић“ спроводиће 

се:   

 

   у оквиру WEB презентације заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме”; 

   израдом публикација и тематских флајера; 

   организовањем и учешћем у различитим акцијама поводом обележавања Дана заштите 

природе, Светског дана вода, Светског дана шума, Светског дана заштите 

биодиверзитета, Светског дана заштите животне средине, Светског дана планина и др.   

   обезбеђење учешћа јавности у доношењу планских докумената везаних за заштиту, 

развој и презентацију СРП „Каленић ”;    

   обезбеђење доступности аката које доноси управљач, као што су Правилник о 

унутрашњем реду и чуварској служби СРП „Каленић” и др; 

   организовање презентације о значају СРП „Каленић” за ученике основних и средњих 

школа. 

 организовање трибина и округлих столова, посвећених одређеним проблемима 

везним за заштиту, уређење, коришћење и одрживи развој СРП „Каленић“; 

 промоција вредности, кроз учешће у пројектима са организацијама цивилног 

друштва; 
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11.  СТУДИЈСКА (ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И 

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ, ОЧУВАЊУ, УНАПРЕЂЕЊУ 

И ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ 
 

 

 

 

Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/20, 91/10-исправка, 

14/16 и 95/18-др.закон), детаљно су дефинисане обавезе Управљача по питању документације 

коју мора да уради (и уреди) за заштићено подручје. То су пре свега: 

 План управљања заштићеним подручјем  који се доноси на десет година; 

 Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби за заштићено подручје; 

 Годишњи програм управљања заштићеним подручјем за сваку годину; 

 Извештај о остваривању годишњег  програма управљања заштићеним подручјем; 

 

За спровођење циљева и активности на заштити посебних природних вредности,  

заштити и коришћењу обновљивих природних ресурса потребна су и документа: 

 Основa газдовања шумама за газдинску јединицу „Левачке шуме - Царина“ 

(2021-2030. године); 

 Програм заштите строго заштићених и заштићених биљних и животињских 

врста. 
  

Документација везана за научно-истраживачки рад и друге активности у оквирима 

Плана управљања, може да буде похрањена код Управљача уколико су исте спроведене, 

односно уколико постоји интресовање научних и других институција и организација а у 

складу са Условима Завода за заштиту природе Србије. 

 

 

 

12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ 

ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 
  

Јавно предузеће „Србијашуме“, од момента проглашења предметног подручја за 

национално заштићено природно добро, као управљач настојало је да оствари сарадњу са 

локалним становништвом, локалном самоуправом и другим корисницима подручја СРП 

„Каленић” и то ће бити приоритет у наредном планском периоду.  

Основни циљ успостављања и одржавања односа јесте заштита подручја, поштовање 

одређеног режима 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 и то: 

 сарадња са надлежним министарствима; 

 програмска сарадња са другим управљачима резервата у Србији; 

 програмска сарадња са стручним установама (Завод за заштиту природе Србије, 

Институти, Факултети и др. ) 

 програмска сарадња са планинарима, извиђачима, еколошким покретима, младим 

истраживачима, ловачким удружењем и др. 

 сарадња са монаштвом манастира „Каленић“; 
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 општина Рековац – на чијој се територији налази заштићено подручје; 

 локално становништво. 

 Посебно је важно одржавање сталне сарадње са локалним становништвом и то, пре 

свега, у смислу едукације и информисања истих о вредностима, значају и могућностима које 

пружа заштићено подручје. Локалном становништву потребно је дати и знања о изворним 

вредностима и значају заштићеног подручја, а све у циљу заштите истог. 

 Значајна сарадња и евентуално партнерство односи се посебно на планинарска друштва 

и еколошка друштва, која су у много чему компатибилна у очувању животне средине и 

заштити исте, као и Управљачи заштићених подручја.  

 

 

 

 

13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА 

ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 

И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ  
 

 

 Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд конципирало је План управљања СРП  

„Каленић“ за период 2021 - 2030. године, према захтевима и задацима које треба да оствари 

сагласно Акту о заштити заштићеног подручја.  

 

 План управљања СРП  „Каленић“ за период 2021 - 2030. године остварује се кроз 

годишње програме управљања, којима се детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и 

активности, материјално-финансијски и организациони услови њиховог извршења. 

 

  Планирани  задаци могу се груписати у 4 групе и то:  

 

1. Трајни задаци: чување, обезбеђење унутрашњег реда у СРП  „Каленић“, 

обележавање, одржавање и уређење СРП  „Каленић“, 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; опремање и едукација чуварске службе; успостављања еколошке 

мреже и мониторинга и др.    

 

3. Приоритетни задаци: очување темељних вредности СРП „Каленић“; формирање базе 

података; спровођење образовно - промотивних активности;  сарадања са 

заинтересованим странама и учествовање на семинарима, стручним скуповима и др. 

 

4. Одложени задаци: су задаци који ће се извршавати у дужем временском периоду, у 

области одржавања и унапређења СРП „Каленић“.    

 

План управљања СРП „Каленић“ конципиран је по годинама и планираним видовима 

радова који се могу груписати у: 

 

1. Израда планских докумената и аката која обухвата израду: 
 

 Плана управљања СРП „Каленић“ (субјект: управљач; динамика: 2020. година и у 

2030. години за наредни десетогодишњи период);  
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 Годишњи програм управљања СРП „Каленић“ (субјект: управљач; динамика: сваке 

године се ради и то до 15. новембра текуће за наредну годину, уз обавезу доставе 

Министарству заштите животне средине на давање сагласности);  

 Извештај о остваривању годишњег програма управљања СРП „Каленић“ (субјект: 

управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за наредну 

годину, уз обавезу доставе Министарству заштите животне средине);  

 Шумских и ловних основа и других основа и планова газдовања природним 

ресурсима (субјект: управљач; динамика: 2021-2030. године). 

 

 

 

 

2. Обележавање СРП „Каленић“ што обухвата: 
  

 Обележавање спољне границе и одржавање обележених граница СРП „Каленић“, 

односно њихово обнављање, постављање и обнављање ознака-табли и 

информативних табли (субјект: управљач уз помоћ, у суфинансирању Министарства 

заштите животне средине и сопствених средстава од обављања делатности, што ће се 

прецизирати Годишњим програмима управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

3. Чување СРП „Каленић“ што обухвата: 
 

 Унапређење рада и опремања чуварске службе, сагласно Правилнику о условима које 

мора да испуњава управљач заштићеног подручја (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине и сопствених 

средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

4. Уређење СРП „Каленић“ што обухвата: 
 

 Постављање и обнављање путоказа и мобилијара (сто са клупама), уређење прилазне 

пешачке стазе и уклањање комуналног отпада (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средин и сопствених 

средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 

 

5. Популаризација и презентација СРП „Каленић“ што обухвата: 
 

 Штампање флајера, лифлета и публикација (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине и сопствених 

средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2021 – 2030.  година). 
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14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА 
 

 

Сагласно планираним активностима и задацима, које треба да изврши Управљач СРП  

„Каленић”, у оквиру Плана управљања СРП „Каленић” за период 2021 - 2030. година,  

процењено је да су неопходна финансијска средства у износу од:  

 

Период  

2021-2030. 

Учешће (рсд) Свега 

(рсд) ЈП „Србијашуме“ Буџета РС Накнаде  

3.482.200,00 3.518.000,00  7.000.200,00 

% 49,74 50,26  100,00 

 

С обзиром да се План управљања СРП „Каленић”, ради за период од 10 година, као и да 

је тешко у овом тренутку предвидети трошкове у десетој години примене Плана управљања, за 

сваку годину дате су пројекције видова радова које треба урадити сходно планираним 

циљевима, уз процену потребних финансијских средстава, полазећи од садашњих јединичних 

трошкова.  

Финансирање заштићеног подручја, према члану 69. Закона о заштити природе, 

обезбеђује се из: средстава буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуоправе; 

средстава Зеленог фонда Републике Србије; накнада за коришћење заштићеног подручја; 

прихода остварених од обављања делатности; средстава обезбеђених за реализацију програма, 

планова и пројеката у области заштите природе; донација, поклона и помоћи и других извора у 

складу са законом. 

Део буџетских средстава обезбеђује се из субвенција за заштићена природна добра од 

националног интереса које се сваке године утврђују Законом о буџету Републике Србије и 

додељују управљачима заштићених подручја од националног интереса на основу посебне 

уредбе Владе. 

Субвенције се додељују управљачима на основу програма управљања заштићеног 

подручја за сваку календарску годину на који министарство даје сагласност у складу са  

законом. Средства субвенција за 2021., 2022.,2023. и наредне године биће опредељена у 

оквиру лимита на разделу министарства надлежног за послове заштите животне средине. 

Право на коришћење ових средстава имају сви управљачи заштићених подручја од 

националног интереса, односно национални паркови и заштићена подручја проглашена 

уредбом Владе. Управљачи подносе захтев за доделу субвенција Министарству надлежном за 

послове животне средине и са тим Министарством закључују уговор о висини и начину 

коришћења односно намени тих средстава. 

Политика расподеле средстава субвенција, у оквиру укупних средстава утврђених 

Законом о буџету, подразумева да Управљач заштићеног подручја у једној години може 

добити већа средства а у другој мања, у зависности од значаја и приоритета субвенционисаних 

радова и активности, тако да та средства не морају имати континуирани раст у 

десетогодишњем периоду. То значи да се лимити утврђени фискалном стратегијом на разделу 

министарства надлежног за послове животне средине, у оквиру кога су и средства субвенција, 

не морају нужно односити на појединачне кориснике субвенција, већ та средства појединим 

управљачима у некој години могу бити значајно умањена а другим повећана, уколико се ради 

о завршетку започетих или започињању нових пројеката који су од строгог интереса. 
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План управљања СРП „Каленић”, 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 СРП „Каленић”, сагласност даје Министарство 

надлежно за послове заштите животне седине.   

 

Поред обезбеђења финансијских средства за реализацију Плана управљања неопходно је 

да:  

 Управљач унапређује рад чуварске службу сагласно Правилнику о условима које мора 

да испуњава управљач заштићеног подручја, Уредби о проглашењу СРП  „Каленић” и 

Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби СРП  „Каленић”. 

 

 Управљач донесе управљачка документа (План управљања, Програм управљања и  др.) 

и на иста добије сагласност надлежног министарства. 

 

 Управљач оствари сарадњу и има помоћ у спровођењу прописаног режима заштите на 

подручју СРП „Каленић”, од стране надлежних републичких инспекција за заштиту  

животне средине, шумарство, ловство и др. 

 

 Програме и пројекте из области заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 

СРП „Каленић”, заједнички раде управљач и Завод за заштиту природе Србије, 

Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Шумарски и Биолошки факултет и друге научне и истраживачке 

институције.  

 
 

План сачинили: 

МилкаКараклић, дипл.инж.шум. 

Влада Стоичков, дипл.инж.шум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д и р е к т о р 

Шумског газдинства „Јужни Кучај“ 

Деспотовац  

 

 

___________________________ 

Иван Јелић, дипл.инж.шум. 
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15. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ  
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