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На основу члана 11. став 3. Решења Скупштине Града Београда о проглашењу заштићеног 

подручја "Лесни профил Капела у Батајници" број: 501-108/14-с од 28.05.2014. године и 

члана 12. Статута Удружења "Еколошки покрет Земун" Управни одбор Удружења 

"Еколошки покрет Земун" у Земуну, на седници одржаној 28.11.2015. године усвојио је: 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ 

ПОДРУЧЈЕМ „ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ“ ЗА 2015. ГОДИНУ 

I. УВОД 

Заштићено подручје "Лесни профил Капела у Батајници" је Решењем о проглашењу 

заштићеног подручја „Лесни профил Капела у Батајници", Скупштине Града Београда“, 

број 501-108/14-с („Службени лист града Београда“, бр. 44-2014, страна 33), на седници 

одржаној 28.05.2014. године проглашен за заштићено подручје од локалног значаја и 

сврстано у III категорију заштите са површином од 5 ha 41 ar 74 m2. 

На План Управљања Заштићеним подручјем “Лесни профил Капела у Батајници“ за 
период 2014 до 2024 година, добијено је Позитивно Мишљењу Завода за заштиту 
природе Републике Србије број: број 020-2571/14 од 20.11.2014. године. План управљања 
се разрађује и спроводи кроз годишње програме управљања. 

На основу члана 52. и 53. Закона о заштити природе ("Сл. Гласник РС" број 36/09, 88/10, 

91/10 - исправка), члана 17. Решења Скупштине града Београда о проглашењу заштићеног 

подручја "Лесни профил Капела у Батајници" број: 501-108/14-с од 28.05.2015. године и 

члана 12. Статута Удружења "Еколошки покрет Земун" Управни одбор Удружења 

"Еколошки покрет Земун" у Земуну, на седници одржаној 05.12.2014. године донео је 

Годишњи програм управљања заштићеним подручјем "Лесни профил Капела у 

Батајници" за 2015. годину 85-K/2014 од 09.12.2014. године (у даљем тексту "Годишњи 

програм").  

Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине је Решењем бр. 

501-334/14-V-03 од 30.01.2015. године дала Сагласност на Годишњи програм управљања 

заштићеним подручјем "Лесни профил Капела у Батајници" за 2015. годину. 

Град је Одлуком о буџету града Београда (Сл. Лист Града Београда, бр. 96/14 и 35/15) 

обезбедио средства за финансирање Годишњег прогама. 

Управљач је доставио Измењену спецификацију трошкова за Годишњи програм , број 25-

К/2015 од 15.07.2015. године. 
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Градоначелник града Београда је закључцима број 501 – 6245/15-Г од 27.08.2015. године 

одобрио средства за финансирање Годишњег програма управљања заштићеним 

подручјем "Лесни профил Капела у Батајници" за 2015. годину. 

У складу са обавезама Управљача и поменутим Годишњим програмом у периоду 
01.01.2015. године до 31.12.2015. године извршени су у наставку описани радови и 
активности.  

II. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА 
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

1 Основни подаци 

Подручје "Лесни профил Капела у Батајници" поседује својства споменика природе и 

стављено је под заштиту на основу установљених природних обележја - геолошких, 

геоморфолошких, палеогеографских, палеоклиматолошких, седиментолошких и 

палеонтолошких вредности, као и значаја са аспекта очувања квалитета животне средине. 

На овом заштићеном подручју могуће је пратити лесно-палеоземљишне секвенце 

формиране током последњих пет глацијално-интерглацијалних циклуса и као такво 

представља један од најкомлетнијих палеоклиматских архива на европском континенту 

током последњих приближно 620.000 година. 

Уписан je у Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005): Сремска лесна зараван - листа 

Објеката геоморфолошког наслеђа (Еолски рељеф, ред. бр. 7.). 

Заштићено подручје "Лесни профил Капела у Батајници" налази се на територији града 

Београда, на подручју градске општине Земун, катастарске општине Батајница, на обали 

Дунава. Заштићено подручје обухвата катастарске парцеле 561/1, 561/2, 561/3, 588/1, 

588/2, 589/1, 589/2, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600/1, 600/2, 600/3, 

600/4, 600/5, 600/6, 600/7, 601, 587 и делове 2 катастарске парцеле бр. 5522 и 5698. Све 

парцеле припадају К.О. Батајница, градска општина Земун, град Београд. Укупна 

површина заштићеног подручја износи 5 ha 41 ar 74 m2, од којих су катастарске парцеле 

бр. 561/1, 561/2, 561/3, 587, 588/1, 590, 591, 596, 597, 598, 599, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 

600/5, 600/6, 600/7, 601, 5522 и 5698 у државном власништву, а остале парцеле у 

приватном власништву. Од укупно 5.41.74 ha, у државном власништву је 4 ha 31 ar 98 m2, 

а 1 ha 9 ar 76 m2припада приватном власништву. 

Дужина профила Капела у Батајници износи око 250 m, а висина отвореног дела око 40 m, 

на надморској висини 113,9 mНЈМ. Заштићено подручје налази се на обали Дунава 

између 1184 rkm и 1185 rkm (од ушћа). 
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Заштићено подручје "Лесни профил Капела у Батајници" сврстава се у III категорију, као 

заштићено подручје локалног значаја. На заштићеном подручју утврђује се режим заштите 

II степена који се спроводи на целој површини заштићеног подручја. На заштићеном 

подручју могу се вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и 

укупног унапређења заштићеног подручја, без последица по примарне вредности 

обележја предела и објеката геонаслеђа, као и ограничено коришћење на строго 

контролисан начин. Радови и активности на заштићеном подручју ограничавају се 

просторно, временски и по обиму у складу са одрживим коришћењем и капацитетом 

простора под условом да су планирани радови и капацитети усклађени са концептом 

заштите и развоја заштићеног подручја и да су прибављени услови заштите природе у 

складу са законом. 

2 Реализовани циљеви у 2015. години 

Десетогодишњим планом управљања Заштићеним подручјем "Лесни профил Капела у 
Батајници“ планиране су мере, активности и послови на заштити, унапређењу, чувању и 
промовисању заштићеног подручја за период од 10 година, а Годишњим програмом 
управљања ЗП Лесни профил Капела у Батајници" за 2015. годину донете су програмске 
активности за 2015. годину. 

У складу са преузетим законским обавезама и финансијским планом за 2015. годину 
Управљач је у извештајном периоду спровео све планиране активности.  

III. ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И 
СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

1 Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима 

У складу са приоритетним задацима Управљач је у извештајном периоду спровео утврђен 
II степен заштите заштићеног подручја и своје активности и радове ускладио са концептом 
заштите, очувања, унапређења и промовисања заштићеног подручја. У извештајном 
периоду настављено је са радом чуварске службе, одржавана је чистоћа, вршена је 
административна преписка са надлежним службама око украдене табле, обележено је 
заштићено подручје таблом о понашању, реализоване су две радионице, установљенa је 
манифестација „Дани леса“, вршен је мониторинг и медијска кампања. 

2 Приоритетне мере и активности на управљању културно-историјским вредностима 

Установљена је манифестација „Дани леса“ која има за циљ: да повеже два заштићена 

лесна профила којима управља удружење „Еколошки покрет Земун“, допринесе 

промоцији лесних профила, промовише нову туристичку дестинацију у Београду и др. У 

будућности манифестација „Дани леса“ може да допринесе развоју привредних 
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делатности у непосредном окружењу (сувенири, туристичка понуда, спортске 

манифестације и др). 

3 Управљање природним ресурсима 

У циљу испуњавања обавеза Управљача заштићеног подручја „Лесни профил Капела у 

Батајници“ и спровођења мера очувања и заштите природног добра, управљач је:  

 заштићено подручје чувао и одржавао у складу са режимом и мерама заштите 
прописаним законом и решењем. Удружење је ангажовало два чувара који са копна и 
воде надгледају заштићено подручје у зависности од водостаја и могућности приласка 
лесном профилу обалом или чамцем; 

 заштићено подручје у складу са обавезама прошле године обележио постављањем 
„информативне“ табле одговарајућег изгледа (назив, основни подаци, графички 
приказ заштићеног подручја) уз претходно прибављену сагласност организације за 
заштиту природе. Табла је у првој половини године украдена. Спроведена је сва 
потребна административна преписка са надлежним службама (Секретаријати за 
заштиту животне средине и инспекцијске послове, Завод за заштиту природе РС, МУП). 
После крађе информативне табле заштићено подручје је одмах обележено 
привременим ознакама (пластифицираним обавештењима), до постављања „Табле о 
понашању“ када је као привремено решење на полеђини табле о понашању 
постављена табла са основним информацијама на српском језику; 

  

 поставио таблу са јасно дефинисаним правилима понашања посетилаца, обавезама и 
ограничењима у погледу коришћења заштићеног подручја; 

 спречио активности, или боље рећи, смањио могућност поновне крађе табле 
променом материјала од кога је табла направљена. Наиме претпоставља се да је 
метална табла била на мети сакупљача секундарних сировина, тако да је сада 
постављена табла од дрвета. Табла је у основи дрвена – борови стубови и ОСБ табле са 
премазима да буду отпорне на воду; 

 обезбедио услове за развој образовних и научно-истраживачких, информативно-
пропагандних и других активности ради афирмације заштићеног подручја 
организовањем две радионице („Дани леса“ и „Хербаријум“) и контактом са 
медијима; 
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 формирао базу података о стању чинилаца заштићеног подручја у функцији 
управљања, коришћења и мониторинга стања у заштићеном подручју; 

Управљач је: 

 наставио са активностима организовања заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићеног подручја; 

 поставио таблу са јасно дефинисаним правилима понашања посетилаца, обавезама и 
ограничењима у погледу коришћења заштићеног подручја; На полеђини је 
привремено, до постављања нове табле уместо украдене, одштампана табла са 
основним информацијама на српском језику. 

  

 наставио да се непрекидно стара о постављеним таблама (привремене ознаке, 
премазивање и заштита дрвене табле); 
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 Организовао радионице за ученике, професоре и грађане; 

 Организовао информативно-пропагандну активност у циљу промовисања и 
афирмације (контакти са медијима – Радио „Студио Б“, агенција „Бета“, сајтови 
управљача); 

 Организовао чишћење подине, за потребе постављање табле о понашању на 
заштићеном подручју и наставио са одржавањем чистоће, 

 Организовао вођење евиденције о природним вредностима (фотографије се чувају у 
архиви Управљача); 

 Наставио са радом чуварска служба; 

 Наставио добру сарадњу и контакте са са суседима, Градском општином Земун у циљу 
развијања програма заштите. 

3.1 Задаци и активности на заштити и управљању лесним профилом и обалом Дунава 

 Контрола стања, што укључује израду фотодокументације како би се имао 
перманентан увид у стање и на време реаговало на сваку уочену промену. Заштићено 
подручје се перманентно фотографише, фотографије се чувају у архиви Управљача, а 
поједине се постављају на сајт. 

 Обележавање заштићеног подручја постављањем табле са јасно дефинисаним 
правилима понашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу коришћења 
заштићеног подручја; 

 Спровођење мера чишћења и одржавања заштићеног подручја. 

3.1.1 Одржавање заштићеног подручја 

У оквиру одржавања заштићеног подручја, обављени су следећи радови: 

 орезивање на подини ради постављања табле, утовар и одвоз посеченог шибља  
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 чишћење наплавина после повлачења Дунава, са утоваром и одвозом, по потреби  

 одржавање чистоће на заштићеном подручју током читаве године, 

Уочено је да се на најузводнијем крају ЗП са врха лесног профила баца ђубре. Потребно је 

у будућем периоду поставити табле упозорења. 
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3.1.2 Мониторинг 

Под мониторингом се подразумева перманенто праћење стања, прилика и фактичких 

чињеница на заштићеном подручју. Од прикупњених информација формира се база 

података која се чува у архиви управљача. 

У извештајном периоду праћен је водостај, постојеће стање лесних одсека, биљне и 

животињске врсте, као и број посетилаца и њихове навике. 

За ЗП „Лесни профил Капела у Батајници“ репрезентативна хидролошка станица је х.с. 

Земун. Праћењем водостаја код Земуна направљена је корелација за ЗП „Капела“ и 

установљено да се код нивоа око 400 cm не може прићи лесном профилу копненим 

путем. 

СТАНИЦА РЕКА СЛИВ ГОДИНА 

ОСНИВАЊА 

КОТА “0” УДАЉЕНОСТ ОД 

УШЋА (km) 

ЗЕМУН ДУНАВ ЦРНО МОРЕ 1870 67.87 1173.31 

 

У првој половини године водостаји су осцилирали од 280 до 500 cm. Честе осцилације 

водостаја су значиле да је повећана количина наплавина коју је Дунав остављао приликом 

повлачења. Неприступачност лесном профилу копном, условили су и присуство мањег 

броја посетилаца.  



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ 
„ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ“ ЗА 2015. ГОДИНУ 

Удружење "Еколошки покрет Земун", 2015. године     
 9 

У периоду нижих водостаја примећен је, у редовном обиласку чувара, нестанак 

информативне табле. Детаљан Извештај је дат у прилогу.  

После повлачења Дунава примећен је и мањи одрон непосредно узводно од места где је 

била информативна табла. 

У првој половини јуна водоста је опао испод 400 cm, тако да је лесни профил био доступан 

копненим путем. 

 

У периоду од 01.07 до 30.09. 2015. године водостај Дунава код Земуна је од 316 до 211 
(што је испод средњих вредности водостаја), тако да је током ових летњих месеци био 
приступачан пут обалом до профила. Овакав водостај је омогућио да се прати стање 
лесног профила, флоре и фауне као и кретање посетилаца. 

Стање лесног профила је непромењено. Није угрожен колски пут, односно, нису се 
дешавала значајнија кретања земљишта. Растиње је било у порасту поготово багремац. 
Тополе, врбе и остало дрвеће и на профилу и на обали су били у стабилном стању, 
корење је дубоко и штитило је од ерозије земљишта. Tравнате биљке нису угрожавале 
лесни профил. Последње недеље августа десило се „цветање“ Дунава. 

Често се уочава присуство лабудова. 

Констатује се да је у овом периоду број пецароша у порасту, што је и за очекивати у 
летњем периоду. Примећено је да један број излетника долази у групама или 
породично што иде у прилог развијања излетничког туризма. На обали постоји велики 
број шкољки које су посебно интересантне деци. 
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Током извештајног периода од 01.10 до 30.11.2015. године нивои Дунава код Земуна су се 

кретали од минималних 184 cm (забележених 9 и 10. октобра) до максималних 354 cm 

(26.10.2015). Од 26.10. Дунав је у опадању до 203 cm (16.11), од када је у благом порасту. 

Према прогнозама очекује се тренд пораста до краја месеца. У извештајном периоду био 

је приступачан пут обалом до профила. Овакав водостај је омогућио да се прати стање 

лесног профила, флоре и фауне као и кретање посетилаца. 
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Стање лесног профила у извештајном периоду је непромењено (осим раније одроњеног 

дела, непосредно узводно од табле). 

Често се уочава присуство лабудова и прелет великог броја јата птица у току сеобе ка 

топлијим крајевима. Уочава се карактеристичан јесењи пејзаж - лишће мења боју, а 

примећен је и дивљи шипак. На ЗП често се уочава већи број паса и мачака у потрази за 

храном. 

Како су температуре ваздуха у октобру и првој половини новембра биле изнад просечних, 

топло време је допринело присуству већег броја шетача и пецароша.  

Констатује се да је у децембру, у складу са временским приликама, вегетација у стању 

мировања (лишће опада, трава сасушена). 
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IV. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1 Научно-истраживачка активност 

У оквиру ових активности успостављен је контакт са експертима геолошких наука:  

 Доцентом др Млађеном Јовановићем, Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет и  

 др Тивадар Гаудењијем, научним сарадником Српске академије наука и 

уметности, Географског института „Јован Цвијић“. 

 Срђан Белиј, Завод за заштиту природе Србије 

 Срђан Маринчић, Завод за заштиту природе Србије 

Поменути експерти су учествовали у радионицама као предавачи.  

Др Млађен Јовановић је своју докторску тему одбранио баш на тему изучавања „Лесног 

профила Капела у Батајници“. 

У оквиру реализације Годишњег Програма управљања Заштићеним подручјем "Лесни 

профил Капела у Батајници" за 2015 годину организована је и реализована Радионица 

под називом „ХЕРБАРИЈУМ БИЉАКА ЛЕСНИХ ПРОФИЛА У БЕОГРАДУ“ –Образовни 

потенцијал Београда. Ова радионица је имала за циљ да у сарадњи са основним школама 

и Активом биолога у Земуну путем наставе у природи упозна ученике и професоре 

биологије са биљним врстама које расту на лесним профилима, односно на лесном 

земљишту. Радионица је реализована 15.10.2015. године од 10 до 14 часова на броду 

„Стеванске ливаде“ који је пловио од Земуна до Батајнице и назад. У радионици је 

учествовало 7 школа са својим тимовима. Тим школе је био састављен од професора 

биологије и 5 ученика тако да је радионици присуствовало 42 учесника из следећих 

школа: Соња Маринковић, Лазар Саватић, Михајло Пупин из Земуна, С.Г.Митраљета, 
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Илија Бирчанин, Бранко Радичевић из Земун Поља и Батајнице и Прва Београска 

Гимназија. О заштити и значају лесног профила Капела у Батајници током пловидбе 

предавање је одржао др Тивадар Гаудењи. Такође, током пловидбе учесници су могли да 

виде биљне врсте које расту на лесном профилу у Земуну и Батајници. Учесницима су 

подељене биљне врсте који је управљач убрао и припремио за прво упознавање. Такође 

договорено је да у пролеће 2016. Управљач одведе тимове на лесне профиле како би 

могли да узму узорке за хербаријуме које ће свака школа направити до маја следеће 

године. 

Резултат ове радионице је упознавање ученика са значајем лесних профила у Београду и 

евиденцијом свих биљних врста који расту на лесном земљишту, а који ће се видету у 

хербаријумима.  

Радионици су присуствовали и представници Секретаријата за заштиту животне средине и 

заменица Секретара која је активно учествовала у радионици. 

  

  

РАДИОНИЦА 
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„ХЕРБАРИЈУМ БИЉАКА ЛЕСНИХ ПРОФИЛА У БЕОГРАДАУ “ –Образовни потенцијал 
Београда 

у оквиру реализације 
 „Програма управљања Заштићеним подручјем "Лесни профил Капела у Батајници" 

за 2015 годину“ 

15.10.2015. 

Време Програм Локација 

09,30 – 09,45 

Регистрација учесника  

Тимови: ОШ „Соња Маринковић“  ОШ „Лазар Саватић“    ОШ 

„Михајло Пупин“  ОШ „ С. Голубовић Митраљета“                                 

ОШ „ Бранко Радичевић“   ОШ „Илија Бирчанаин“ Прва 

Београдска Гимназија 

Паркинг хотел 

"Југославије" 

09,45,-10,00 Долазак до Брода "Трајан" 
Јахтинг клуб 

"Габиано" 

10.00- 10,20 
Пловидба Дунавом и представљање тимова 

 

Дунав 

Брод "Трајан" 

10.20 – 10.40 
Настава у природи 

Предавач: Срђан Маринчић, Завод за заштиту природе Србије 

ЗЕМУНСКИ ЛЕСНИ 

ПРОФИЛ 

10,40 -11,00   
Биљне врсте које су за станиште изабрале  

Лесне профиле у Београду 

Дунав 

 Брод "Трајан" 

11,00-12,00   Кетеринг - ужина 
Дунав 

 Брод "Трајан" 

12,00-12,20                  

Настава у природи      

Предавач: Млађен Јовановић, Природно математички Факултет 

Нови Сад                                                                                                                     

ЛЕСНИ ПРОФИЛ 

КАПЕЛА У 

БАТАЈНИЦИ 

12,20-  13,30                

 Пловидба Дунавом и интерактивни квиз знања 

-препознавање биљних врста  које расту на лесним профилима  

Београда                                   

Дунав 

 Брод "Трајан" 

13,30- 14,00                 Половидба Дунавом                                                                       
Дунав 

 Брод "Трајан" 

14,00-14,10                  Напуштање брода Трајан                                                       Пристан „Габиано“ 

 

V. ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

1 Мере и услови 

Промоција вредности заштићеног подручја, представља једну од активности која је 

грађанима и посетиоцима омогућила ближе упознавање са вредностима заштићеног 

подручја. Ове активности спроведене су кроз: 

 Презентацију заштићеног подручја (радионице, сајт, медији), 

 Едукативне активности везане за заштићено подручје (радионице), 
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 Туристичко - рекреативне активности (радионице). 

1 Задаци на развоју културно-образовних и информативно-пропагандних активности 

1.1 Презентација природног добра 

Ове активности спроведене су кроз: 

 организовање и реализацију две радионице  

 презентацију заштићеног подручја на сајтовима Удружења и медијима  

Реализована је Радионица бр. 1 „Дани леса 2015“, у оквиру реализације „Годишњег 

Програма управљања Заштићеним подручјем "Лесни профил Капела у Батајници" за 2015 

годину. 

Време Програм Локација 

10,30 – 10,45 Регистрација учесника  Паркинг хотел "Југославије" 

10,45,-11,00 Долазак до брода "Трајан" Јахтинг клуб "Габиано" 

11.00- 11.30 Пловидба Дунавом, упознавање  и подела промо 

материјала 

Земунски лесни профил 

Брод Трајан 

11,30-12,00   "Улепшај лутку"-заједнички рад  

Вођа радионице: Ивана Батало, дипл. вајар  

Брод "Трајан" 

12,00-13,00  Кетеринг - ужина Брод "Трајан" 

13,00-  13,30                Изложба „Улепшана лутка“                                            Лесни профил Капела у 

Батајници 

Брод "Трајан" 

13.30 – 15.00                 Пловидба Дунавом и заједничко симболично 

ископавање „мамута“ и његово склапање                                                                        

Брод "Трајан" 

15,00-15,10                  Напуштање брода Трајан                                                       Пристан „Габиано“ 

Радионица „Дани леса 2015“ промовисала је „ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ“ као 

туристички потенцијал Београда. Активност је реализована 03.10.2015, бродом „Стеванске 

ливаде“. Циљна група су биле породице и то породице људи укључених у заштиту лесних 

профила.  

Велики одазив, добра енергија и дивно време допринели су да се на овој радионици нађу 

представници скоро свих активних учесника у заштити лесних профила (Секретаријат за 

заштиту животне средине, Секретаријат за инспекцијске послове, Завод за заштиту 

природе, студенти и докторанти Географског факултета у Београду и Природно 
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математичког факултета у Новом Саду, Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине, грађани Земуна, представници основних школа из Батајнице и Земуна, чланови 

Еколошког покрета и др.). Списак учесника и утисци су дати у прилогу извештаја.  

Реализацијом ове радионице установљено је обележавање дана лесних профила под 

именом „Дани леса 2015“. За најмлађе је организована радионица „Улепшај лутку“ – 

мислећи на лесне лутке. Радионицу је водила Ивана Батало-Савић, дипл. вајар. 

Обезбеђено је послужење и промотивне мајице, флајери и др. Деца су показала изузетну 

маштовитост, приређена је изложба радова, а за награду сви уметници су за тренутак 

били „капетани“.  
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Презентација активности у радио програму Студија Б – Новинар Срета Кузмановић, већ 

годинама прати и подржава активности Удружења „Еколошки покрет Земун“. Председник 

Удружења Љиљана Марјановић је у разговору са водитељем емисије „На београдским 

таласима“ најавила активности презентације лесних профила на 2 радионице и имала 

укључење у трајању од 10 минута када је укратко представити активности удружења на 

заштити лесних профила у 2015. години и најавила планове за 2016. годину. 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ 
„ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ“ ЗА 2015. ГОДИНУ 

Удружење "Еколошки покрет Земун", 2015. године     
 18 

2 Задаци и активности на развоју одрживог туризма 

Развој туризма у оквиру заштићеног подручја био је усмерен на: излетнички, специјални и 

еко туризам. 

У току летњег периода примећен је већи број излетника који је боравио групно или 

породично.  

На радионицама је промовисан овај вид туризма, као и могућност организовања 

специјалних видова туризма (организовано посматрање и истраживање природних 

вредности, организовање разгледања и снимања природних реткости и специфичних 

пејзажа) и нарочито еко-туризма (могућност повезивања са наутичарима, бициклистима, 

посматрачима птица и другим еколошки настројеним грађанима). 

Даљи развој оваквих видова туризма подразумева израду посебног Програма развоја 

туристичких функција заштићеног подручја коју ће Управљач у сарадњи са 

заинтересованим странама израдити у склопу Плана управљања. 

VI. САРАДЊА 

1 Сарадња и партнерство са локалним становништвом 

У предходном периоду успостављена је добра сарадња са локалним предузетницима који 

у близини заштићеног подручја имају угоститељске објекте, као и са најближим суседима. 

У наредном периоду посебно ће се радити на успостављању комуникације са туристима и 

посетиоцима-пецарошима, који воденим путем долазе на заштићено подручје. 

2 Сарадња са другим власницима и корисницима непокретности у заштићеном 
подручју 

У оквиру активности редовног одржавања, успостављена је комуникације са 

становништвом на заштићеном подручју и његовом непосредном окружењу. У оквиру 

активности редовног обиласка заштићеног подручја са копна и реке Управљач је 

успоставио значајан вид сарадње са посетиоцима-пецарошима који су редовни посетиоци 

ове локације.  

3 Сарадња са информативним гласилима и стручним часописима и др. 

Успостављена је добра и коректна сарадња са медијима. Резултати радионице „Улепшај 

лутку“ су представљени у оквиру презентације др Срђана Белија на 4. Српском конгресу 

географа одржаном на Копаонику 7-9. Октобра 2015. године. 
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VII. ПОСЕБНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 

1 Израда аката управљача 

У циљу будућег концепта заштите и развоја заштићеног подручја, јасног дефинисања 

правила понашања посетилаца и корисника, обавезама, правима и ограничењима у 

погледу коришћења заштићеног подручја донета су следећа акта Управљача, у складу са 

законом и решењем: 

 Годишњи програм управљања заштићеним подручјем за 2015. годину 

 Обавештења и записник о нестанку табле за обележавање ЗП "Лесни профил 
Капела у Батајници" надлежним службама - Секретаријату за заштиту животне 
средине, Секретаријату за инспекцијске послове, Завод за заштиту природе, МУП-у 
(у електронском и штампаном облику) 

 Извештај о реализацији Годишњег програма управљања на Заштићеном подручју 
„Лесни профил Капела у Батајници“ за 2015. годину. 

 

ПРЕДСЕДНИК УО УДРУЖЕЊА 

 

                                                                                     Љиљана Марјановић 

 

 

У Прилогу 1. приложен је Записник о нестанку табле за обележавање ЗП "Лесни 
профил Капела у Батајници"  

У Прилогу 2. приложен је списак учесника на радионици „Дани леса 2015“ са 
коментарима и извештај вајара 

У Прилогу 3. приложен је списак учесника на радионици „ Хербаријум биљака 
лесних профила у Београда“ са утисцима учесника. 
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