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УВОД 

 
Уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 56/12 и 75/21) подручје 

одсека и падина Тителског лесног платоа проглашено је 2012. године за заштићено подручје 
међународног, националног, односно изузетног значаја, I категорије, као Специјални резерват 
природе „Тителски брег“. СРП „Тителски брег” се налази на територији општине Тител и 
обухвата делове подручја катастарских општина (у даљем тексту: КО) Тител, Мошорин, Вилово 
и Лок, укупне површине 496 ha где су утврђени режими заштите I, II и III степена, а око Резервата 
је успостављена заштитна зона површине 8643 хектара.  

 
Истом уредбом за Управљача Резервата одређено је Јавно предузеће „Тителски брег“ 

из Титела које је основала Скупштина општине Тител 2009. године. У складу са Законом о 
буџетском систему у 2016. години Скупштина Општине Тител на седници 30.11.2016. године  
доноси одлуку о ликвидацији ЈП „Тителски брег“. На истој седници Скупштина Општине Тител 
доноси Одлуку о оснивању Установе за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“ 
Тител која је правни сукцесор ЈП „Тителски брег“ у погледу права и обавеза. У складу са 
дописом надлежног Министарства заштите животне средине број 110-00-39/2017-03 покренут 
је поступак промене назива Установе. Решењима Привредног суда у Новом Саду, број 127/2018 
и 128/2018 од 29.11.2018. године, мења се назив Установе за заштиту природе и културних 
добара „Тителски брег“ у Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител (скраћени назив 
УЗП „Тителски брег“ Тител) и брише се делатност Установе 9103 – Заштита и одржавање 
непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких 
споменика, тако да остаје само претежна делатност Установе 9104 – Делатност ботаничких и 
зоолошких вртова и заштита природних вредости.  

 
Из наведеног се може видети како је претходни десетогодишњи период за управљача 

био прилично нестабилан и подразумевао низ административних проблема и обавеза које су 
успориле конкретне приоритетне активности на заштити, одржању, праћењу и унапређењу 
природних и створених вредности. И поред тога Управљач је у складу са Уредбом организовао 
чуварску службу, чувао, одржавао и обележио заштићено подручје и подручје заштитне зоне у 
складу са важећим Законом и правилницима. Донет је План управљања за период 2013-2022 
године, годишњи програми управљања, Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, 
Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП „Тителски брег“ и иста мењана у 
складу са  Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС“, бр. 95/2018, 
49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 - доп. 
усклађених дин. изн.).  

 
Остварена је сарадња са низом научно-образовних установа и цивилним сектором што 

је омочућило квалитетне мониторинге строго заштићених и заштићених дивљих врста. 
Остварен је континуитет у заштити делова станишта, уклањању инвазивних врста са степских 
површина, успостављању и одржавању рубног појаса природне травне вегетације дуж 
утврђених граница атарског пута. Постављени су бројни мобилијари, инфо табле и други 
елементи туристичко-едукативне инфраструктуре који се редовно одржавају и обнављају. 
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Један од највећих успеха у првој декади управљања овим заштићеним подручјем јесте потпуно 
реализован пројекат уређења и успостављања хранилишта за птице грабљивице и орла 
белорепана и изградња земунице за посматрање, фотографисање и снимање истих. 

 
Основ за доношење Плана управљања заштићеним подручјем СРП „Тителски брег“ за 

период 2023-2032 године и документациона основа су: 
- Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Тителски брег“  („Службени гласник 
РС“, број 56/12 и 75/21), 
- Конвенција о биолошкој разноврсности, Закон о потврђивању Конвенције („Сл. гласник РС“ 
бр. 11/2001), 
- Бонска конвенција о заштити миграторних врста дивљих животиња, Закон о потврђивању 
Конвенције („Сл. гласник РС“ бр. 102/2007), 
- Бернска конвенција о заштити европских дивљих врста и природних станишта, Закон о 
потврђивању Конвенције („Сл. гласник РС“ бр. 102/2007) 
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 14/2016, 
95/2018 – др. закон и 71/2021),  
- Уредба о еколошкoj мрежи ("Службени гласник РС", број 102 /2010), 
- Решење о условима заштите природе за израду Плана управаљања СРП „Тителски брег“ за 
период 2023-2032. године Министарства заштите животне средине издатог 30.05.2022. године 
под бројем 353-02-01510/2022-04, 
- Водни услови, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Бр: 
104-325-777/2022-04 од 17.10.2022. године, 
- ППППН СРП „Тителски брег“ („Службени лист АПВ", број 10/2016), 
- Закон о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30 /2010, 93 /2012, 89 / 2015, 95 / 2018 - др. Закон), 
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 - др. Закон), 
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. 
закони), 
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара, 
- Правилник о чуварској служби и унутрашњем реду, 
- Oдлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја. 

 
Као стручна основа за израду овог плана коришћене су: 

- Студија заштите - предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје I категорије, 
покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, 2011. година, 
- Извештај о спровођењу мониторинга, формирању базе података флоре у СРП „Тителски брег, 
Ботаничко друштво „Andreas Volni“, 2015. година, 
- Завршни извештај Друштва за заштиту и проучавање птица Србије 2016. године, 
- Мониторинг стања популације текунице у СРП „Тителски брег“, Природњачки музеј Београд, 
2107. година, 
- Стање популација белорепана, пчеларица и брегуница, Друштво за заштиту и проучавање 
птица Србије, 2018. године, 
- Праћење, мапирање и мониторинг строго заштићених и заштићених врста биљака на подручју 
СРП „Тителски брег“, Ботаничко друштво „Andreas Volni“, 2019., 
- Извештаји група студената ПМФ Нови Сад са теренских вежби, 
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- Извештаји група студената Биолошког факултета Београд, 
- План управљања заштићеним подручјем СРП „Тителски брег“ за период 2013-2022. године, 
- Искуства Управљача: Извештаји чуварске службе из претходног периода, Извештаји о 
реализацији годишњих програма управљања. 
 

1. ГЛАВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
 

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Тителски брег представља усамљену лесну узвишицу на подручју југоисточне Бачке. 

Подручје обухвата одсек и стрме падине Тителског брега, односно тителског лесног платоа или 
заравни, острвског, морфолошки јасно индивидуалисаног узвишења, које се за преко 50 метара 
издиже изнад долинских равни Тисе и Дунава. Са његове северне стране лежи насеље 
Мошорин, са југозападне Вилово, са јужне Лок и Тител који је и највеће место у окружењу. 
Источни обронци Тителског брега обурвавају се у реку Тису. Плато је елиптичне основе са 
дужом осом правца северозапад-југоисток и дужине 16,1 km, највеће ширине 7,2 km и 
површине 79,5 km2. Највећи део његове североисточне стране, на којој су лесни одсеци 
највиши и најизразитији, приљубљен је уз десну обалу Тисе. Настао је навејавањем леса, 
глиновите прашине са високим учешћем калцијум карбоната, у току леденог доба, односно 
средњег и горњег плеистоцена, у временском периоду који се оквирно одређује на око 600.000 
година. Навејавање леса вршено је у хладним (глацијалним и стадијалним) фазама, док се у 
топлијим (интерглацијалним и интерстадијалним) фазама формира земљишни покривач 
(погребена земља) који се од леса на првом месту, визуелно, разликује тамнијом бојом. На 
Тителском брегу, на различитим местима, утврђено је постојање 2 до 7 слојева са погребеним 
земљама које су раздвојене односно покривене лесним хоризонтима. Број и моћност тих 
лесно-палеоземљишних секвенци на појединим локалитетима, као код тителске циглане, 
изузетна је тако да овај профил представља један од најдетаљнијих палоклиматских и 
палеоеколошких записа на европском копну из задњег леденог доба.  

 
Заштићено подручје се налази у просторном обухвату еколошки значајног подручја 

„Тителски брег“ (бр.11) еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи „Сл. 
гласник РС“ бр.102/2010). Еколошки значајним подручјем обухваћено је међународно значајно 
подручје за биљке IPA (Important Plant Area) под називом „Тителски брег“ и међународно и 
национално значајно подручје за птице IBA (Important Bird Area), под називом „Тителски брег“ 
(IBA код 037, национални код RS006IBA, површина 14.318 ha). Еколошки коридор међународног 
значаја, Тиса, утврђен је Уредбом о еколошкој мрежи и Регионалним просторним планом АПВ 
и чини део еколошке мреже чија се заштита спроводи на основу ове Уредбе. Заштићено 
подручје је и део регионалног еколошког Слатинско-степског коридора Бачке.  

 
Геолошке и геоморфолошке одлике 

 
Лесни плато и његове стране карактеришу се изванредном разноврсношћу ерозивних и 

акумулативних морфоскулптурних елемената, псеудокарстног, денудационог и полигенетског 
порекла (предолице – лесне вртаче, долине, висеће долине, лесна пирамида, плећа, поличице, 
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лесне шкрапе, провалије, лесне пећине, одсеци, сурдуци, плавине, одроње, сливци и лесне 
луткице). На локалитетима Феудвар и Дукатар уочен је слој тефре, вулканског пепела богатог 
пироксенима и фелдспатском и кварцном прашином. Због наведених одлика, Тителски брег 
представља објекат геонаслеђа националног и међународног значаја и од посебног интереса 
за научни и образовни рад.  

Као објекти геонаслеђа Тителског брега на основу резултата досадашњих истраживања 
издвојени су: 

- Простор између сурдука Феудвар и Дукатар - зона са најкомплетнијим лесно – 
палеоземљишним секвенцама и видљивим хоризонтом БАГ тефре, 

- лесни профили уз обалу Тисе, од Рогулићевог сурдука до Старе циглане - са 
ултрамоћним лесним хоризонтом навејаним током последњег глацијала и великим 
диверзитетом лесних геоморфолошких микрооблика, 

- потез Калварија, изнад Титела – са великом лесном пирамидом (локални назив: Пласт 
или Тањир), 

- Велики сурдук код Мошорина – са врло моћним лесним хоризонтима навејаним током 
последња два глацијална периода, 

- појас кратких сурдука и плавина, између Вилова и Мошорина, 
- сурдуци великих димензија: Стражилово код Вилова, Грац и Топола код Лока и Бусија 

код Титела, 
- велика терасирана плавина код Титела. 

Слика 1: Одсеци Тителског брега (фото УЗП „Тителски брег“) 
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Хидрографске одлике 
 

Подручје припада сливу Дунава и водном подручју Дунав. У непосредном окружењу 
Тителског брега најзначајнија је река Тиса која је своје корито образовала у самом подножју 
лесног платоа. У подножју Тителског брега, са његове јужне стране налазе се два извора „Лочке 
водице“. У оквиру предметног подручја налазе се делови мелиорационих канала слива црпне 
станице Лок, слива црпне станице Ђурђево, слива црпне станице Тител и део насипа I 
одбрамбене линије десне обале реке Тисе. Река Тиса је регулисана у периоду 1850-1875 
године, подигнути су и одбрамбени насипи око Шајкашке што је значајно изменило 
дотадашњи водни режим.  

 
Дубина горњег нивоа прве (фреатске) издани је различита. На лесној тераси фреатске 

воде су на већој, а у алувијалној равни на мањој дубини. Ниво подземне воде на површини 
Тителског брега независно осцилира од осталих нивоа и то стално на великим дубинама. Прва 
издан на Тителском брегу је дубоко испод површине земље тако да подземне воде немају 
практичног утицаја на вегетацију. На самом Тителском брегу су копани (зидани) бунари велике 
дубине. Ниво издани се налази на котама 75 до 95 m дубине.  

 

 
      Слика 2: Одсеци Тителског брега према Тиси (фото Иво Мулец) 
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Педолошке одлике 
 

Земљиште на подручју Тителског брега чине два основна типа: иницијално земљиште 
на лесу и чернозем, док је у окружењу југозападно од Титела констатована ливадска црница 
карбонатна на лесној тераси, а уз реку Тису алувијално земљиште.  
 

Иницијално земљиште на лесу (сирозем), дубљине свега неколико центиметара, јавља 
се на стрмим теренима на којима је изражена ерозија. По механичком саставу је иловача  или 
глиновита иловача са 14-16% креча.  

Чернозем карбонатни (мицеларни) на лесном платоу или степска црница је доминантни 
тип земљишта на Тителском брегу, настао је у сувом и топлом добу бореала у условима степско-
континенталне климе. Чернозем карбонатни мицеларни спада у земљиште највеће 
производне вредности. 

Чернозем еродирани је плитки тип земљишта који покрива горње облике израженог 
макрорељефа на платоу и све искошеније рељефне облике који опасују брег. 

Чернозем бескарбонатни назива се још испрани или излужени чернозем. Развија се на 
ободним деловима платоа или у виду флека на самом платоу. 

Чернозем карбонатни заруђени констатован на јужним падинама и то само на добро 
оцедитим и осунчаним творевинама.  

Ливадска црница карбонатна на лесној тераси, најраспрострањенији је тип земљишта у 
Војводини. 

Алувијална земљишта уз Тису заузима малу површину, јавља се у виду појаса у полоју 
реке Тисе. 
 
Флористичкe одлике 
 

Вршни, заравњени део платоа који је био приступачан човеку и погодан за обраду, је 
већ вековима под културама. Због тога су само на блажим или стрмијим падинама и лесним 
одсецима очуване биљне заједнице које по свом карактеру припадају фрагилним типовима 
екосистема, а чију грађу одликују биљне врсте различитог степена угрожености.  

 
Најзначајније су типичне степске врсте: бабалушка (Sternbergia colchiciflora), као реликт 

ксеротермног доба – бореала, патуљаста перуника (Iris pumila), гороцвет (Adonis vernalis), 
валдштајнов лук (Allium rotundum subsp. waldsteinii), као и критични угрожени таксони 
тамнољубичасти лук (Allium atroviolaceum), бобовњаста трноподка (Bassia sedoides) и прутасти 
осак (Sysimbrium polymorphum). У првој деценији 20. века констатован је једини налаз на 
подручју наше земље врсте Alissum linifolium која се сада сматра ишчезлом. Поред ове ишчезле 
врсте, посебно су важне оне које су некада расле на Тителском брегу, а имају међународни 
значај за очување биодиверзитета (Ophrys sphegodes, Orchis ustulata), реликт бореала Scabiosa 
ucranica, панонски субедем Melampyrum barbatum, ретке илирске врсте попут Centaurea 
grinensis subsp. fritchii. и неке понтско-панонске, понтско-субмедитеранске и понтско-
медитеранске врсте.  
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          Слике 3 и 4: Бабалушка (Sternbergia Colchiciflora), gороцвет (Adonis vernalis), фото УЗП 
„Тителски брег“ 
 
Вегетацијске одлике  

На основу вредновања значајних ботаничких подручја у Србији, а према 
критеријумима за IPA (Important plant areas), флористичке и екосистемске одлике станишта 
послужиле су као основ за укључење Тителског брега у национално IPA подручје 
централне и источне Европе (Стевановић, В. 2005). На Тителском брегу доминирају степски 
екосистеми реликтног карактера, а у виду мањих оаза јављају се екосистеми мезофилних 
ливада и термофилних шума углавном присутних у виду шибљака.  

 
Флора Тителског брега је део провинције Pannonicum и подпровинције Eupannonicum, 

сврстана у посебан биљногеографски округ назван Titelicum. Флористичка и вегетацијска 
истраживања Тителског брега показала су да се ова лесна зараван може сматрати једним од 
најбоље очуваних степских подручја у нашој земљи. Без обзира што се типична степа данас 
задржала само на падинама брега констатовано је близу 630 таксона међу којима је 526 
аутохтоних, што говори о флористичком богатству овог подручја.   

 
Степска (ливадско-степска) вегетација коју карактерише заједница мајчине душице и 

ђиповине ограниченог распростирања, развијена је на питомим падинама, благо нагнутим 
теренима или скоро заравњеним положајима. Такође степска заједница јесењег маслачка и 
степског вијука доминира у биљном покривачу Тителског брега, а посебну специфичност 
биљног света представља заједница чешљасте пиревине и метлице. Шибљаци представљају 
остатке раније распрострањене шумске вегетације. Значајни су фрагменти ксеротермних шума 
храста медунца. У шумским заједницама где су нешто влажнији услови (вододерине) појављује 
се храст медунац у комбинацији са пузавицама и три врсте папрати.  Заједнице лишајева 
специфичне су за огољене лесне површине, на самом платоу регистрована су на само неколико 
микростаништа.  
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      Слика 5: Сурдук Дукатар у цвету (Iris pumila), (фото УЗП „Тителски брег“) 

 
Одлике типова станишта  
   За потребе приступа Србије Европској унији у области заштите природе у последњих 
неколико година интензивиране су активности на припремама за успостављање Националне 
еколошке мреже, а посебно еколошке мреже NATURA 2000.  Од приоритетних NATURA 2000 
станишта на подручју Тителског брега издвојено је 3 основна типа станишта и то:  

- Субконтиненталне пери-панонске жбунасте формације, од којих су овде присутне 
формације са степском вишњом (Prunus fruticosa), степским бадемом (Amygdalus nana), 
панонски густиши са рујем (Cotinus coggygria) и црним јасеном (Fraxinus ornus), 

- панонске степе на лесу, 
  - термофилнe храстовe шумe са медунцем (Quercus pubescens) и црним јасеном 
(Fraxinus ornus).  Ова станишта су приоритет заштите и на подручју ЕУ.  

 
У циљу спровођења заштите врста и станишта на националном нивоу, на подручју 

Тителског брега идентификовано је 9 за заштиту приоритетних типова станишта, који обухватају 
природна или полуприродна станишта која се налазе у опасности од ишчезавања са територије 
Р.Србије.  

 
Фаунистичке одлике 
  
Фауна инсеката 
  На основу литерарних података о истраживаним групама инсеката на подручју ободног 
дела, односно на падинама Тителског брега, утврђено је присуство 25 врста ретких и угрожених 
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инсеката, из две фамилије – Syrphidae и Formicidae. Највећи број сирфида је уско везан за 
станишта са антропогеним утицајем (Erista linus sepulchralis, Melanostoma mellinum, Eristalis tenax, 
Scaeva pyrastri, Xanthogramma pedissequum), нешто мањи број за влажна станишта (Eristalis 
pertina, Melanogaster nuda, Parhelophilus versicolor), а за свега неколико врста су типична 
станишта шуме (Triglyphus primus,  Sphaerophoria  taeniata), којих на Тителском брегу има на 
одређеној, нешто мањој површини. Врсте Trgyphus primus и Sphaerophoria taeniata су веома 
ретке у Србији. Налаз врсте мрава Cataglyphus primus је други за Србију,  док је за врсту 
Cataglyphus nodus, Тителски брег северна граница распрострањења. Један од најзначајнијих 
података представља налаз станишта ларви тиског цвета (Palingenia longicauda) у подножју 
Тителског брега у кориту Тисе.  

Богатство фауне инсеката још увек није довољно истражено и постоји потреба 
континуираног и систематског истраживања различитих станишта овог заштићеног подручја. 
 
Фауна птица 
 Због својих орнитолошких вредности, Тителски брег је уврштен у листу значајних 
подручја за птице у Србији - IBA подручја (Important Bird Areas). Посебну међународну 
вредност Тителског брега даје чињеница да се овде гнезди велики број врста сврстаних у птице 
од међународног значаја. До сада познато богатство фауне  птица Тителског брега износи 142 
врста птица. У завичајне птице, које на Тителском брегу изводе потомство, могу се уврстити 73 
врсте птица.  
 

 
                    Слика 6: Пчеларице (Merops apiaster) (фото УЗП „Тителски брег“) 

 
 Лесни одсеци су веома погодни за гнежђење птица које у лесу копају вертикалне рупе 
за своје гнежђење, а то су пчеларица (Merops apiaster) и брегуница (Riparia riparia). Друге 
заузимају слободне рупе и прилагођавају их својим потребама: модроврана (Coracias garrulus), 
голуб дупљаш (Columba oenas), обична белка (Oenanthe oenanthe), чворак (Sturnus vulgaris), 
кукумавка (Athene noctua), чавка (Corvus monedula), ветрушка (Falco tinnunculus),   пупавац 
(Уpupa epops), врабац покућар (Passer domesticus) и пољски врабац (Passer montanus), гавран 
(Corvus corax). У гнезду гаврана на лесном  одсеку изнад Тисе, крајем ХХ века гнездио се степски 
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соко (Falco cherrug), за шта у скоријем периоду немамо потврду. 
 

Птице типични представници отворених степских ливада и пашњака, које су ретке код 
нас и у Европи, на Тителском брегу још увек налазе услове да се прехране, па чак и гнезде: 
степски соко (Falco cherrug), степска трептељка (Anthus  campestris), обична траварка (Saxicola 
rubetra), црноглава траварка (Saxicola torquata), пољска шева (Alauda arvensis) и мали сврачак 
(Lanius minor).  

 
Због сталних антропогених утицаја на ужем и ширем простору, многе врсте птица су 

сасвим нестале са подручја Тителског брега, док су се неке друге почеле редовније појављивати, 
па чак и гнездити. Услед преоравања и фрагментације степских и травних станишта са ових 
простора су  нестали прдавац (Crex crex), велика дропља (Otis tarda) и мала дропља (Tetrax tetrax). 
Због уништења ритских шума са ових простора ишчезла је некадашња гнездарица, буљина (Bubo 
bubo). Као пример позитивног утицаја на унапређење богатства фауне птица северног дела 
платоа и падина Тителског брега јесте градња шаранских рибњака источно од  Мошорина 
захваљујући којима тај појас редовно надлећу орао белорепан (Haliaeetus albicillа), црна рода 
(Ciconia nigra), разне врсте чапљи, галебова. 
 
Фауна водоземаца и гмизаваца 

Подручје Тителског брега је значајни репродуктивни центар фауне водоземаца и 
гмизаваца, до сада је констатовано 9 врста водоземаца и 11 врста гмизаваца. Неке врсте 
водоземаца бораве у воденој средини само током  кратке сезоне парења, док остатак године 
проводе на локалитетима на Тителском брегу, где се хране и где проводе зиму у хибернацији. 
За све врсте гмизаваца Тителски брег представља место где могу успешно да заврше свој 
репродуктивни циклус, односно да положе јаја.  

 
Фауна сисара 
 Фауна сисара Тителског брега није до сада систематски проучавана  мада спорадични 
теренски налази, указују на још увек очуван висок ниво биолошке разноврсности и присутво 
ретких и угрожених врста сисара. Фауна сисара условљена је антропогеним утицајем који је у 
великој мери утицао на измену исконског екосистема и довео до повлачења или потпуног 
нестанка неких врста и долазак других врста. Ипак неке врсте које су сматране несталим са овог 
подручја, протеклих година су ипак констатовани на терену као нпр. дабар (Castor fiber) и веверица 
(Sciurus vulgaris).  Несталим се још увек сматрају пух (Glis glis) и слепо куче (Spalax leucodon), 
међутим неопходна су системска проучавања терена и слабо проходних делова подручја. 
 

Највећа вредност заштићеног подручја Тителског брега  је текуница (Spermophilus citellus) 
која је код нас строго заштићена врста, али и глобално угрожена (IUCN, 2000). Све је ређа у 
Војводини, која као равничарско степско подручје, представља најзначајнији део ареала 
текунице у нашој земљи. Текуница настањује како падине Тителског брега, тако и пашњаке 
између села Вилово и Лок. Очување њених станишта је приоритетан задатак управљања 
заштићеним подручјем што може повећати њену бројност.  
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Слике 7 и 8: Текуница (Spermophilus citellus) и део станишта код Лочких водица (фото УЗП 
„Тителски брег“) 
 
 Из групе месоједа (ред: Carnivora), на Тителском брегу се среће лисица (Vulpes vulpes), 
јазавац (Meles meles), ласица (Mustela nivalis), мрки твор (Mustela putorius), куна белица (Martes 
foina), хермелин (Mustela erminea), степски твор (Mustela eversmanni), куна златица (Martes 
martes) и видра (Lutra lutra). Већина врста звери су угрожене како прогоном од стране човека 
тако још више нестајањем станишта, те су законом заштићене. Степски твор, хермелин и видра 
су строго заштићене  дивље врсте  док се остале наведене врсте налазе на списку заштићених 
врста.  
 
 Дивља мачка (Felis silvestris), која је некада имала највећу бројност у Војводину у 
форландским шумама средњег и доњег тока реке Тисе, данас је у знатној мери изгубила своја 
станишта. Дивља мачка се на територији Војводине налази на списку строго заштићених врста. 
На простору Тителског брега констатована је појава шакала (Canis aureus) и кунопса (Nyctereutes 
procyonoides), врста које су у експанзији у Панонској низији. Најзаступљенији представници 
папкара (Artiodactyla) на Тителском брегу су дивља  свиња  (Sus scrofa) и срна (Capreolus capreolus) 
који су као ловна дивљач предмет посебног газдовања.  
 
Еколошки коридори 

 
 Еколошки коридори су еколошке путање или везе које омогућавају кретање јединки 
популација између заштићених подручја и еколошки значајних подручја од једног локалитета до 
другог и чине део еколошке мреже. 

Еколошки коридор реке Тисе, коридор од међународног значаја, обухвата парцеле 
небрањеног дела плавног подручја и одбрамбених насипа, у уском обалном појасу je у 
непосредном контакту са природним и полуприродним стаништима Тителског брега. Насељен 
је бројним заштићеним и строго заштићеним дивњим врстама. На подручју еколошког коридора 
Тисе најзначајнији типови станишта су мочварни комплекси и шуме врба и топола. На речној 
тераси највећу површину заузимају остаци исконске слатинске вегетације, које истовремено 
представљају и станишни тип приоритетан за заштиту и на међународном нивоу. 
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 Тителски брег је и део регионалног еколошког коридора, Слатинско - степског коридора 
Бачке који обухвата заштићена подручја СП „Хумка на потезу Ливаде“ (Јуришина хумка), СП 
„Чарнок“, слатинска подручја Бачке предвиђена за заштиту (слатине код Сонте и Богојева,  
слатине код Руског Крстура), као и регистрована станишта заштићених и строго заштићених   
врста, између наведених слатинских подручја. 
  Ободни канали каналске мреже ДТД, који су такође саставни део еколошке мреже, 
одређени су као локални коридори подручја око Тителског брега.  
  Формирање и очување проходности ових еколошких коридора је од приоритетног 
значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета ширег региона.  
 
СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Током праисторије Тителски брег је представљао „острво“ усред меандара и рукаваца  
разливених река, баруштина и ритских предела Шајкашке, те је погодовао као уточиште 
древном човеку. Први подаци о археолошким налазима на Тителском брегу и Шајкашкој 
датирају још од пре 300 година. Најистраженији је археолошки локалитет Феудвар који се 
налази на северној ивици Тителског платоа, око 4 km  источно  од  Мошорина. Поред локалитета 
Феудвар и некрополе Стубарлија, на Тителском платоу евидентирано је још 4 значајна 
археолошких локалитета: Вишеслојни локалитет „Калварија“ код Титела, проглашен је 1971. 
године културним добром од изузетног значаја за Републику Србију , затим средњевековно 
насеље „Бостаниште“ код Мошорина, некропола из бронзаног доба „Под Грацом“ код Лока и 
сарматска некропола „Краљев сурдук“ код Мошорина. Наведени локалитети нису до краја 
истражени и потребно је покренути иницијативу и предвидети средства за истраживање и 
промоцију културно-историјског богатсва овог подручја. 

 

  
   Слике 9 и 10: Војводина у праисторији од неандерталаца до келта, Предраг Медовић, 
Платонеум, Нови Сад 2006. 
 
 

Општину Тител чини 6 насеља, од којих се 3 наслањају на заштићено подручје: Тител, 
Вилово и Мошорин. Највеће и најстарије насеље у општини је Тител, лежи на алувијалној 
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равни реке Дунав и реке Тисе, као и лесној тераси. Сва насеља овог дела Шајкашке су 
збијеног панонског типа. 

 
            Слика 11: Тител (фото УЗП „Тителски брег“) 

 
Број становника на територији ове општине је у опадању деценијама уназад, статистике 

указују на старење становништва. У контексту очувања природног подручја позитивно је то што 
индустрија није развијена те нема већих загађивача. Пољопривреда је основна делатност што 
опет представља потенцијалну опасност од ефеката пестицида на земљиште и воду, поред тога 
пољопривреда отвара могућност за продор врста које нису аутохтоне и фрагментацију 
станишта.   
 

Антропогене (сађене) шуме на подручју Тителског Брега и непосредној околини заузимају 
највеће шумске површине. У настојању  да  се  подигну  шумски засади који за најкраће време 
даје велики прираст, није се водило рачуна о еколошким условима станишта. Крчећи и 
уништавајући природне шуме и шумска станишта, човек је драстично  мењао  еколошке  услове  
за опстанак фауне која се или прилагођавала новонасталим приликама или нестајала са 
новостворених станишта.  

 
ТЕМЕЉНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

Аутентичност и аутохтоност  Тителске заравни огледа се у очуваности типичних и 
специфичних вредности изворне природе. Значајна концентрација геолошких и геоморфолошких 
вредности регионалног карактера на релативно малом простору одлика је гео – паркова и 
најаутентичнији елемент лесне топографије широм панонских простора и Европе. Аутентичности 
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доприносе и неки заступљени представници фауне, очувана реликтна степска флора. 
Регистроване су три специфичне зељасте фитоценозе, асоцијације Thymo-Chrysopogonetum grylli 
и Taraxaco-Festucetum valesiacae. Шума шумо-степске зоне представљена је фрагментима 
ксеротермних шума Orno-Cotino-Quercetum pubescentis. Овде су присутна и панонска ксерофилна 
станишта шибљака степске вишње (Prunus fruticose), степског бадема (Prunus tenella) руја (Cotinus 
coggygria). 

 
Разноликост и репрезентативност природних феномена од рељефних карактеристика , 

диверзитета морфоскулптурних одлика до флористичког богатства и заступљености ендемичних, 
реликтних и угрожених биљних и животињских врста, темељне су вредности ове заравни. 
Интегралност, односно функционално јединство екосистема одвија се у копненој средини лесног 
типа предела. Преовлађују термофилни типови станишта, ређе мезофилни, док у полоју Тисе 
постоје хидрофилни типови станишта. 

 
Тителски брег и његова непосредна околина изграђени су од стена квартарне старости. 

Има изузетан потенцијал за палеоклиматску и палеоеколошку реконструкцију последњих 5 
глацијално-интерглацијалних циклуса. Јене Чолноки са правом га је назвао „Сведок брдо“ јер 
сведочи не само о старости својих лесних наслага већ и о старости свих лесних платоа Панонско- 
Карпатске котлине. 

 
И поред јаког перманентног антропогеног утицаја и слабе отпорности лесних седимената 

на ерозију и непостојаности лесних облика, Тителски брег је ипак изузетно очувано „лесно 
острво“ са добро очуваном реликтном степском вегетацијом на теренима који опасују брег. 

  
 

2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

Приказ и оцена стања животне средине заштићеног подручја изложени су у Студији 
заштите, ППППН СРП „Тителски брег“ и Просторном плану општине Тител. Ту је истакнуто да се 
ради о специфичном простору који је захваћен глобалним и локалним антропогеним утицајима 
као и специфичним природним карактеристикама и условима. Велики број природних и 
антропогених фактора утиче на ово осетљиво подручје.  

 
Планско подручје не улази у јединствени систем успостављеног мониторинга вода, 

ваздуха и земљишта на територији Републике Србије као и на територији Аутономне покрајине 
Војводине. На територији Општине нису вршена мерења у контексту утврђивања квалитета 
воде, ваздуха и земљишта али је извршена њихова процена анализом постојећег стања 
животне средине. На основу категоризације животне средине у ППРС и добијених података, 
општина Тител је сврстана у другу категорију – подручје угрожене животне средине са мањим 
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота.  

 
Непосредни утицај на Тителски брег имају насеља Тител, Вилово и Мошорин која се 

налазе уз сам брег, док посредан утицај има насеље Лок. Нема индиција о значајним 
неповољним утицајима на животну средину обзиром на неразвијену индустрију. 
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Неконтролисано депоновање отпада представља значајан угрожавајући фактор, уништавајући 
станишта и природну вегетацију. Изградња викенд објеката и објеката за становање на 
Тителском брегу угрожава аутохтоне карактеристике и све компоненте биодиверзитета. 
Употреба хербицида и пестицида угрожава такође природну вегетацију али и фауну подручја.  
 
 

 3. ПРЕГЛЕД КОНКРЕТНИХ АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ            
ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОР УГРОЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 
Промене изазване природним факторима 

- Перманентно ерозивно дејство вода реке Тисе 
Ерозивни рад реке вековима ствара одроне и тако уништава поједина станишта, 

условљавајући тенденцију смањења популација, а истовремено доводи до ишчезавања 
неких врста. 

- Спонтана сукцесија –природно старење 
Природни ток проградације вегетације ка климаксу може представљати угрожавајући 

фактор али је заштита травне вегетације у стању у каквом је данас успоставила равнотежу. 
 

Угрожавајући фактори настали дејством човека (антропогени утицај) 
− Преоравање степских површина  

Комплетан плато је вековима преораван у потпуности и то углавном до његовог самог 
обода. На појединим местима преоран је колски пут који је постојао по ободном делу. На овај 
начин уништени су отворени степски пашљаци и станишта, оранице данас допиру до самог 
обода, што негативно утиче на обнављање вегетације развијене на падинама и сурдуцима. 
Само одоравање површина до саме ивице је опасност од ерозије ивичног дела Брега и 
земљишта уопште.  

− Пошумљавање - плантажно сађење топола 
Досадашњим пошумљавањем деградиран је аутохтони простор и измењен вегетацијски 

диверзитет, што је опет довело до промене састава орнитофауне, а многи сисари остали су без 
станишта и хранидбене базе. 

− Крчење багремара (чисте сече) 
Крчење багремара у виду чисте сече значајан је угрожавајући фактор јер доводи до 

осиромашења укупног биодиверзитета. 
− Фрагментација станишта 

 Изградња путне мреже и инфраструктуре, преоравање, ширење сурдука, одношење 
земље, ерозивно дејство  тиских вода доводе до фрагметнације станишта. Фрагментацијом се 
прекидају устаљени коридори животињских врста, долази до смањења генетске 
варијабилности у малим, изолованим популацијама, што опет, води ка смањењу адаптилности 
на промене у окружењу. Гледано на дужи рок, фрагментација станишта доводи до смањења 
варијалбилности популација и до изумирања на локалном нивоу. 

− Неконтролисано паљење вегетације 
Овај вид угрожавања је и даље значајно присутан, иако чуварска служба и 

пољочуварска служба током сезоне константно обилазе терене и даље се дешавају пожари 
због паљења стрњике.  
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− Уношење инвазивних (алохтоних) врста  
На планском подручју значајну промену изазвало је ширење унете алохтоне врсте – 

багрема. 
− Развој  полуинтензивне  и  интензивне  пољопривредне  производње  

Вишеструк негативни утицај кроз употребу пестицида и хербицида, органског и 
анорганског загађења, фосфата, тешких метала, нафте и нафтних деривата. 

− Урбанизација (изградња викендица) у непосредној близини Резервата  
Урбанизација доводи до узнемиравања целокупне фауне услед присуства људи, 

повећаног протока саобраћаја, појачане буке, вибрација и светлости. 
− Криволов  

Посебан проблем је криволов ретких и угрожених врста.  
− Узнемиравање свих представника фауне  
− Отварање површинских копова и одношење земље  
− Стварање дивљих сметлишта 

Депоновање смећа, земље, свих врста отпадних материја, грађевинског материјала и 
било чега што може да умањи функционална својства заштићеног природног добра.                
          

Уопштено говорећи заштићено подручје СРП „Тителски брег“ је у добром стању. 
Наведени угрожавајући фактори, пре свега стварање дивљих депонија и преоравање степских 
површина захтевају посебну пажњу Управљача у наредном периоду.  
 
 

4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И  
УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 
Планом управљања Специјалног резервата природе „Тителски брег” дефинишу се 

дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја како појединих 
вредности тако и целог заштићеног подручја. Уредбом о проглашењу СРП „Тителски брег“ 
постављени су разлози због којих је ово подручје заштићено, који се уједно могу тумачити и 
као сврха дугорочног планирања:  
- очување разноврсних, бројних и изузетно физички изражених облика геолошких, 
геоморфолошких и педолошких процеса; 
- очување разноврстног и богатог дивљег биљног и животињског света; 
- очување атрактивних и карактеристичних предеоних обележја лесног одсека и очување 
интегритета археолошких налазишта; 
- обезбедиђивање повољног стања природних станишта и унапређење стања појава и објеката 
геонаслеђа, биолошких, предеоних и културних вредности;  
- омогућавање коришћења заштићеног подручја у интересу науке, образовања, културе, 
рекреације, развоја еко туризма и одрживог коришћења пољопривреденог и шумског 
земљишта и дивљачи. 
 

Планом управљања, а на основу Студије заштите, до сада спроведених мониторинга и 
препорука научно-образовних установа, утврђују се концепт заштите, конкретне смернице за 
унапређење и могуће перспективе одрживог развоја. 
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Према пропозицијама међународне организације за конзервацију природе (IUCN), 
заштићено подручје је сврстано у категорију бр. IV (Habitat and species management area) тј. 
подручје управљања стаништем и врстама. Појам подразумева активну заштиту (ограничене и 
контролисане људске интервенције) у циљу очувања природних вредности подручја, са 
посебним освртом на станишта која служе очувању ретких, ендемичних и угрожених врста 
флоре, резидентне и миграторне фауне, пре свега национално важних појединачних врста, 
њихових група или биоценоза.  

 
Опстанак већине популација строго заштићених и заштићених дивљих врста захтева чак 

и перманентну активну заштиту, а за њихово дугорочно очување потребно је спровести 
ревитализацију/реконструкцију станишта. 

 
Очување биодиверзитета, биолошке и предеоне разноврсности подручја може се 

спроводити кроз потенцирање традиционалног начина салашарског газдовања, контролисано 
коришћење ливада и пашњака али и откуп и ревитализацију површина и формирање заштитног 
појаса. 

Основне смернице, поред активне заштите подразумевају интердисциплинарна научна 
истраживања, праћење стања (мониторинг) и делатност образовања (едукацију), односно 
популаризацију природних и створених вредности. Интензивирање научно-истраживачког 
рада на терену у сарадњи са научно-образовним институцијама, установама, стручним 
службама, цивилним сектором и сл., доприноси интензивнијем теренском истраживању врста 
које слове за нестале, врсте које нису довољно истражене, валоризацију екосистемских услуга 
подручја и слично. 

 
Смернице за очување геодиверзитета и геонаслеђа предпостављају промену у 

националном законодавству које би у будућности могло да препозна Геопаркове као 
заштићене категорије од посебног значаја. У те сврхе потребно је обезбедити одређену 
инфраструктуру којом би се означили локалитети, што је у предходном планском периоду 
делимично учињено, заштити облици рељефа и опет инсистирати на формирању и одржавању 
заштитног појаса. 

 
У оквиру одрживог коришћења природног подручја најзначајније место заузима 

одрживи туризам. То подразумева и стварање услова и подстицање сарадње са надлежним 
установама и институцијама у сврху систематских истраживања археолошких локалитета који 
се налазе на територији заштићеног подручја. Један од начина одрживог коришћења подручја 
јесте очување, рестаурација, реконструкција и стављање у функцију туризма објеката 
археолошког и културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства.  
   

Наведени дугорочни циљеви и смернице по свом карактеру нису временски ограничени 
нити се класификују по приоритетима, они су једно опште опредељење у управљању 
заштићеним подручјем тј. имају дугорочни карактер. 
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 

 
План управљања заштићеним подручјем подразумева задатке и активности које су 

формулисане Законом о заштити природе, Решењем о условима заштите, препорукама  датим 
у Студији заштите, Извештајима научно-истраживачких установа и на основу уочених 
конкретних проблема и потреба. Део планираних активности су наставак већ започетих 
активности и одржавање континуитета, а део су нове активности за којима се током протеклог 
периода указала потреба. 

Основни предуслови неопходни за реализацију Плана управљања су: 
 

Финансијска подршка 
 

Реализација Плана управљања, односно остварење наведених планских циљева, у 
великој мери зависи од финансијске подршке: 

- Ресорног министарства, 
- Покрајинског секретаријата, 
- Локалне самоуправе, 

                - прихода које Установа оствари обављањем делатности - остварених накнада за 
коришћење заштићеног подручја, 
 - учешћем на конкурсима домаћих и страних фондова, 

- донација, поклона, спонзорства и 
- других прихода које Управљач оствари у складу са Законом. 

 
  Организовање, опремање, кадровско оспособљавање Управљача 
 

Основна предпоставка за остварење дугорочних циљева Плана управљања јесте 
адекватна организованост, оспособљеност и опремљеност чуварске службе. Тителски брег од 
момента проглашења па до данас располаже једним чуваром природе што умногоме отежава 
рад на терену и реализацију примарних задатака Управљача. Наиме иако се ради о свега 496 
ha подручје које је под режимима I, II и III степена заштите је изузетно разуђено са бројним 
пролазима и циркулацијом нарочито корисника пољопривредних парцела на заравњеном 
платоу. За протекли период служба је уз подршку ресорног Министарства опремљена возилом, 
адекватном одећом, обућом, алатима и техником. Управљач је током 2013. године опремљен 
возилом марке ЛАДА НИВА које је брендирано и опремљено кровним носачем, куком и 
приколицом. Током обиласка терена 2018. године возило је хаварисано и остало је ван 
употребе. Од тада Управљач привремено користи возило које припада локалној самоуправи и 
које је неусловно за континуиран и детаљан обилазак терена. За планирани период потребно 
је обезбедити адекватно теренско возило са свим неопходним прикључцима и опремом како 
би се омогућио несметан рад чуварске службе. Према Програму управљања за 2022. годину, 
ресорно Министарство одобрило је средства за набавку чамца којим је лакше прићи режиму I 
степена заштите. Остале потребе у виду опремања тичу се правовременог обнављања 
похабане опреме, издвајање средстава за регистрације, поправке и слично.  
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Пресудно је инвестирање у седиште Управљача као својеврстног информативно-
визиторског центра и развијање различитих облика презентације и промоције природних и 
створених вредности подручја, едукативних, рекреативних, еко и етно туристичких садржаја. 
Амбиције предходног планског периода нису остварене у погледу изградње Визиторског 
центра пре свега због недостатка финансијских средстава и неразумевања специфичности овог 
подручја. Како се ради о специфичном терену без адекватне инфраструтуре за изградњу таквог 
објекта одабрана је парцела која се не налази у границама заштите што није финансијски 
подржано. Из наведеног разлога, канцеларије Управљача, инфо центар за прихват туриста и 
учионица за промоцију и едукацију, оспособљени су у оквиру објекта у власништву Општине 
Тител. Објекат се налази у самом центру насеља Тител, а недалеко од најатрактивнијег 
видиковца Калварија, у границама СРП „Тителски брег“, III степен заштите. У корист  едукације 
локалног становништва и корисника заштићеног подручја о значају очувања природних и 
створених вредности и промоције заштићеног подручја неопходна су даља улагања у 
опремање наведених просторија. 

 
Кадровско оспособљавање подразумева запошљавање адекватних образовних 

профила и улагање у обуке чувара природе (начини решавања конкретних проблема на терену, 
учествовање у различитим активностима орнитолога, ботаничара и других истраживача, 
административни и технички аспекти бележења догађања на терену, картографске обуке, 
обуке у препознавању инвазивних врста, строго заштићених и заштићених дивљих врста, 
дигитална писменост и слично) али и других запослених за конкурисања на међународне 
фондове, праћење прописа и новина (писање пројеката, програма, планова правни, економски 
послови, стручно-научне области). 
  
Доношење планске и друге документације 
 

Предпоставка за остваривање планираних циљева је израда и усклађивање 
водопривредних, шумских, ловних и других основа, урбанистичких планова, потребних 
пројеката и документације, њихово усаглашавање са режимима заштите. Управљач се у 
протеклом десетогодишњем периоду ангажовао у изради различитих докумената. Извесну 
погодност чини то што се укупна површина заштићеног подручја налази на територији општине 
Тител и и што постоји уска сарадња са Управљачем. 

Просторни план предела посебне намене СРП „Тителски брег“ донет је 2016. године. 
(„Службени лист АПВ", број 10/2016). Просторни план општине Тител донет је 2018. године. 

У складу са Законом о заштити природе и другим актима Управљач је дужан на основу 
Плана управљања доносити акте на нивоу једне године - програме управљања у којима 
планира конкретне активности и буџет за ту годину. 

 
Сарадња са заинтересованим субјектима 

 
Заједнички рад и сарадња свих корисника подручја и заинтересованих субјеката од 

кључног је значаја за остваривање планова и програма управљања. Основни вид сарадње јесте 
активно учешће јавности и заинтересованих субјеката у доношењу овог и других докумената. 
Често су многи пројекти и конкретне активности условљене програмима, дозволама и 
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буџетима потенцијалних партнера који опет имају своје рокове и прописане обавезе. Таква 
ситуација често успорава одвијање одређених активности али је зато и неопходно унапред 
предвидети сада већ познате околности.  

Као што је наведено, Установа за заштиту природе је основана од стране Скупштине 
општине и као таква има финансијску и логистичку подршку локалне самоуправе.  

 
Осим тога представници образовно-научних установа и цивилног сектора чести су 

корисници подручја и са истима постоји континуирана сарадња у корист изучавања и 
промоције подручја. Ови облици сарадње конкретније су описани у тачкама које обрађују 
приоритете у научно-образовним активностима Управљача. Ту се пре свега мисли на сарадњу 
са образовним установама на локалном нивоу у корист едукације деце и локалног 
становништва. Са друге стране, заинтересовани субјекти су и они који своја истраживања и 
научне радове базирају на сазнањима везаним за заштићено подручје при чему се овде 
сарадња одвија на обострану корист. 

 
Издвојено је више група заинтересованих корисника који могу имати утицај на 

успешност заштите подручја, то су власници и/или корисници подручја: власници 
пољопривредних и других парцела,  власници викендица, Јавно предузеће „Војводинашуме“, 
ВД „Шајкашка“ – ЈП „Воде Војводине“, Музеј Војводине, Војска Републике Србије, сточари који 
напасају стада у заштићеном подручју, локална самоуправа и месне заједнице, риболовачка и 
ловачка удружења и други представници цивилног сектора, представници медијских и 
продуцентских кућа који користе подручје као пејзаж за снимање и сл. 

 
У Студији заштите идентификовани су могући позитивни и негативни утицаји и 

подељени у категорије: узнемиравање, коришћење, загађивање, хидролошки режим и 
унапређење и промоција. Досадашње управљачко искуство показало је да је неопходан 
континуитет у сарадњи са корисницима подручја и да без обзира на дугогодишњи рад и 
залагање самог Управљача, поједине групе корисника још увек не препознају значај и улогу 
заштићеног подручја. Најотворенији за сарадњу су цивилни сектор и васпитно-образовне 
установе, рад са децом и младим генерацијама осигураће веће разумевање и улагање у 
заштиту подручја у будућем периоду. 

 
Описи облика и врста сарадње биће изнети у тачки 12. са поднасловом „Облици 

сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и корисницима 
непокретности“.  
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Aнализа остваривања циљева заштите природе применом SWОТ 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализе 

 
Предности/Снаге /Strenght (S) 

 
• Географски положај 
• IPA и IBA статус 
• Еколошки коридори 
• Геоморфолошки облици 

сконцентрисани на малом простору 
• Велики проценат цемљишта у 

државној својини 
• Неприступачност дела терена 

онемогућава нарушавање истог 
• Делимично већ формирани 

туристички производи и одрживо 
коришћење и управљање 
природним и стеченим 
вредностима 

 

Недостатци/Слабости/Weaknesses (W) 
 

• Недовољни људски и материјани 
ресурси Управљача 

• Недовољна обученост и 
спремност за аплицирање на 
међународне фондове 

• Немогућност изградње 
визиторског центра 

• Неусаглашеност прописа у 
заштити природних и културних 
вредности 

• Нестабилност програмског начина 
финансирања 

• Фрагментација станишта 
• Девастирани поједини локалитети 

 
Могућности /Шансе/Opportunities (O) 

 
• Очување разноврсних облика 

геолошких, геоморфолошких и 
педолошких процеса 

• Очување богатог дивљег биљног и 
животињског света и њихових 
станишта 

• Развој одрживог туризма и 
комплекснијих туристичких 
производа 

• Оптимизација и прилагођавање 
постојећих просторија намени 
едукације и прихвата туриста 

• Међународни волонтерски кампови 
• Заинтересованост цивилног 

сектора за сарадњу 
• Заинтересованост образовних 

установа за дугорочну сарадњу 
• Установљена континуирана 

сарадња са високообразовним 
установама 

 

Претње/Ризици/ Threats (T) 
 

• Евидентне климатске промене 
• Перманентно ерозивно дејство 

Тисе 
• Уношење инвазивних врста 
• Глобална финансијска криза и 

ратови у окружењу 
• Епидемиолошка ситуација 
• Прекомерно коришћење хемијских  

препарата 
• Природне непогоде 
• Стварање баријера за миграцију 

врста 
• Недовољна институционална и 

кадровска покривеност 
• Пожари  
• Потенцијална загађења 

проузрокована индустријским 
постројењима у околини 

• Лоша сарадња и одзив корисника 
за заједничко решавање проблема 
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6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И 
УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

 
Према Закону о заштити природе („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 -испр., 

14/2016, 95/2018 – др.закон и 71/2021) обавезе Управљача су да: 
- Чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите; 
- Унапређује и промовише заштићено подручје; 
- Доноси план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом о 
заштити; 
- Обележи заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са посебним правилником 
о начину обележавања; 
- Осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења; 
- Даје сагласност за обављање научних истраживања, извођења истражних радова, снимање 
филмова, постављање привремених објеката на површинама у заштићеном подручју и даје 
друга одобрења у складу са законом; 
- Обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; 
- Прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке посете; 
- Води евиденције о природним вредностима и о томе доставља податке Заводу; 
- Води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају 
фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља податке Заводу и 
Министарству; 
- Води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање заштићеним 
подручјем; 
- У сарадњи са републичком и покрајинском инспекцијом и органима безбедности спречава 
све активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и представљају фактор 
угрожавања и девастације заштићеног подручја; 
- Врши и друге послове утврђене законом и актом  о заштити. 
 

Наведене обавезе подразумевају континуирано спровођење истих, што опет зависи од 
неопходних предуслова. Досадашњи рад и искуство предходног планског периода показали су 
да досадашње програмско финансирање представља отежавајућу околност у спровођењу 
редовних задатака и обавеза Управљача. Осим тога, управљачки капацитети се морају 
усмеравати на конкретне активности и мере на терену, а у корист не само заштите него и 
унапређења природних вредности. Са тим у вези и у складу са Решењем о условима заштите 
природе Министарства заштите животне средине, Бр. 353-02-01510/2022-04 од 30.05.2022. 
године,  а ради што ефикасније заштите и унапређења заштићеног подручја, дат је приоритет 
следећим активностима и мерама:  
 
Активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и 
створених вредности  

- Заштита објеката геонаслеђа: Велики сурдук, Феудвар, Лесна пирамида, сурдук 
Дукатар и др; 

- заштита станишта строго заштићених и заштићених дивљих врста; 
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- наставак активности на уклањању инвазивних дрвенастих врста и жбунасте 
вегетације са степских површина, као и на одржавању ревитализованих степских 
површина кошењем у сурдуку Топола уклањањем избојака агресивних и инвазивних 
врста дрвећа и жбуња; 

- ревитализација степских површина уклањањем жбунасте вегетације и инвазивних 
врста. Пројектом ревитализације обухватити степске површине које представљају 
станишта строго заштићених врста, а угрожене су обрастањем инвазивним врстама 
и налазе се у долинама сурдука са јужне стране Тителског брега, на потезу од Вилова 
до Водица као и на падинама брега изнад локалног пута Шајкаш- Мошорин, који 
ободом брега иде у правцу Мошорина, на подручју са режимом I и II степена 
заштите; 

- наставак активности на заштити станишта текунице (Spermophilus citellus) на 
локалитету Лочки пашњаци; 

- на основу процене степена деградације површина са режимом II степена заштите 
утврдити површине на којима је потребно спровести кошење, односно спровести 
испашу стоке; 

- активне мере заштите и активности у циљу унапређења популација строго 
заштићених дивљих врста птица, пре свега модровране (Coracias garrulus) и степског 
сокола (Falco cherrug), постављањем вештачких дупљи/гнезда за модровране и 
вештачких гнезда на наменским бандерама висине 18 метара за степског сокола; 

- наставак активности на успостављању и одржавању рубног појаса степске 
вегетације, дуж катастарски утврђених граница атарског пута уз границе режима 
заштите I, II и III степена. Потребно је одржавати раније успостављени појас 
природне травне вегетације просечне ширине 3-3,5 метара и укупне дужине 5 km; 

- наставак активности на успостављању и одржавању хранилишта за птице 
грабљивице, као и редовном изношењу довољне количине хране, на локалитету 
„Стара циглана“; 

- праћење стања строго заштићених и заштићених дивљих врста, са посебним освртом 
на: орла белорепана (Haliaeetus albicilla), модроврану (Coracias garrulus), пчеларицу 
(Merops apiaster), брегуницу (Riparia riparia), текуницу (Spermophilus citellus), ниску 
перунику (Iris pumila), гороцвет (Adonis vernalis), бабалушку (Sternbergia colchiciflora) 
и бадемић (Prumus tenella); 

- одржавање изграђене туристичко-едукативне инфраструктуре у корист управљања 
посетиоцима (надстрешнице, инфо табле, мобилијари и сл), 

- обнављање међних обележја која су повађена или пропала у предходном периоду. 
 
 
Активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу створених 
вредности 
 

На основу досадашњег искуства и суочавања са различитим изазовима, а у складу са 
Уредбом о проглашењу, Управљач издваја као приоритетне следеће активности у корист 
унапређења створених вредности: 
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- наставак оснаживања капацитета Установе за заштиту природе „Тителски брег“ за 
пријем туриста (опремање просторија инфо и едукативног центра, креирање 
конкретних туристичких производа, формирање изложбених поставки, диорамски 
приказ лесног платоа, опремање савременим технологијама за промоцију и 
едукацију и сл.); 

- очување, рестаурација, реконструкција и стављање у функцију туризма објеката 
археолошког и културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства. 

 
 

7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ 
И ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
ЗАДАЦИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
  

Подручје Тителског брега је још увек недовољно истражено што га чини врло 
интересантним за различите научне дисциплине и профиле научно-истраживачког рада. При 
том, резултати научних и стручних истраживања нису сами по себи циљ него служе као 
конкретна база за спровођење мера заштите и унапређења природних вредности заштићеног 
подручја.  Резултати истраживања треба да дају путоказ за унапређење делимично измењених 
делова подручја и ревитализацију деградираних простора и вегетације. Као таква она требају 
бити усмерена на: 
- Наставак истраживања лесних профила, лесних морфоструктурних геоморфолошких облика, 
педолошких профила; 
- Наставак истраживања просторног распореда, величине популација фауне Резервата са 
израдом локалног атласа, картирањем/мапирањем уз коришћење GPS-а; 
- Наставак праћења миграторне орнитофауне подручја; 
- Утврђивање инвентара флоре са израдом локалног атласа, картирањем уз коришћење GPS-а, 
као и праћење стања популација најугроженијих заштићених биљних врста и врста- кандидата 
за „Црвену књигу флоре Србије”, праћење станишта, картирање вегетације и сл. са посебним 
освртом на заштићене и строго заштићене врсте и врсте које слове за нестале са подручја. 
- Истраживање и статус инвазивних врста на заштићеном подручју; 
- Истраживање полинатора; 
- Валоризација екосистемских услуга подручја; 
- Истраживање утицаја климатских промена; 
- Истраживање археолошких локалитета који се налазе у границама заштићеног подручја; 
- Иницирање и успостављање сарадње за интердисциплинарна истраживања заштићеног 
подручја; 
- Оцена стања животне средине заштићеног подручја: мониторинг воде, ваздуха, буке и 
земљишта. 
 

Досадашња истраживања и мониторинг показали су да се угрожена врста Sisymbrium 
polymorphum, која је уврштена у I том Црвене књиге флоре Србије, јавља на више локалитета и 
са већим бројем јединки. Ово свакако заслужује даље праћење и мониторинг како би се 
утврдило који је разлог таквој ситуацији. Слично је стање и са врстом Adonis vernalis за коју се 
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такође показало да су популације бројније и са већим површинама, као и да се врста јавља на 
већем броју локалитета од раније констатованих. Поред врста које су праћене неопходно је 
проширити ова истраживања и на друге ретке и угрожене биљне врсте којима прети нестанак. 
Пошто на подручју које обухвата СРП «Тителски брег» расте и Allium atroviolaceum крајње 
угрожена врста у флори Србије које је такође уврштена у I том Црвене књиге, било би 
неопходно и њено геореференцирање, као и врсте Allium  marginatum. Поред тога угрожене 
врсте су и Ranunculus illyricus, Crocus variegatus, Trifolium diffusum, Vinca herbacea, Taraxacum 
serotinum, Allium rotundum subsp. Waldsteinii, Ornitogalum refractum, Berberis vulgaris те би 
требало и ове таксоне уврстити у редовно праћење. Врсте наведене у Студији заштите као оне 
које су некада расле на Тителском брегу, а имају међународни значај за очување 
биодиверзитета (Ophrys sphegodes, Orchis ustulata), реликт бореала Scabiosa ucranica, панонски 
субедем Melampyrum barbatum, ретке илирске врсте попут Centaurea grinensis subsp. fritchii. и 
неке понтско-панонске, понтско-субмедитеранске и понтско-медитеранске врсте, заједнице и 
састојине такође треба обухватити истраживањима. Потребно је проверити и потврдити 
литературне податке о налазима, картирати популације и станишта угрожених реликтних врста 
бореала, ксеротермних периода као и панонских ендема и субендема, нарочито: црвена 
стежица (Alkana tinctoria), мразовац пешчарски (Colchicum arenarium), Orchis coriophora, 
Sisymbrium polymorphum. Значајне теме истраживања су већ дуго различите заједнице у оквиру 
зељасте вегетације и вегетације шибљака, шумске вегетације, а посебно је интересантна 
заједница лишајева асоцијација  Endocarpetum pusilli titelicum.  Термофилнe храстовe шумe са 
медунцем (Quercus pubescens) и црним јасеном (Fraxinus ornus) имају приоритет заштите на 
подручју ЕУ, на подручју Тителског брега неопходно је рекогносцирање терена, евидентирање 
и идентификација генофонда дрвенастих врста, континуирани мониторинг, на основу чега ће 
се прописати мере конзервације и даљег усмереног коришћења затеченог генофонда.  

 
Истраживања орнитофауне још увек нису довољно и у континуитету обухватала 

неприступачне делове одсека Тителског брега према реци Тиси и у шумском подручју. Значајне 
врсте којима треба посветити посебну пажњу према Студији заштите и досадашњим 
истраживањима су: златоврана (Coracias garrulus), степски соко (Falco cherrug), орао белорепан 
(Haliaetus albicilla), црна луња (Milvus migrans), пчеларица (Merops apiaster), степска трептељка 
(Anthus campestris), мали сврачак (Lanius minor), модроврана (Coracias garrulus), пупавац (Upupa 
epops), ласта брегуница (Riparia riparia), ветрушка (Falco tinnunculus),  кукумавка (Athene noctua), 
гавран (Corvus corax) итд. Међутим потребно је, према мишљењу орнитолога истражити ово 
подручје са предпоставком повољних услова за гнежђење неких врста као што су шумска сова 
(Strix aluco) и велика ушара (Bubo bubo), голуб дупљаш (Columba oenas) је некада био настањен 
на овом подручју, орлови крсташи (Aquila heliaca) се такође појављују и потребно их је појачано 
пратити. Наведени списак свакако није коначан, сваки мониторинг и свако научно 
истраживање изнедри нова сазнања и постави нове изазове. 

 
Исто важи и за фауну водоземаца и гмизаваца, фауну сисара и инсеката. На подручју 

ободног дела Тителског брега утврђено је присуство 25 врста ретких и угрожених инсеката из 
фамилије осоликих мува (Syrphidae) и мрава (Formicidae). Посебно је значајан налаз станишта 
ларви тиског цвета у подножју Платоа у кориту реке Тисе. У последње време све су значајнија 
истраживања полинатора јер од њиховог присуства и реализације полинације зависи и 
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репродукција широког спектра биљних врста. У том контексту, у планском периоду, планирају 
се истраживања фауне полинатора којима ће се добити оцена диверзитета, стање популације, 
анализирати узроци стања и који ће садржати предлоге најповољнијих управљачких мера. 

 
Осим картирања и мониторинга бројности текуница још увек нису спроведена 

систематска фаунистичка истраживања.  Потребно је утврђивање стања распростирања и 
бројности дивље мачке (Felis silvestris) и утврђивање генетске структуре како би се предвиделе 
мере на заштити. Ту је неопходно обратити посебну пажњу и на све врсте које у Студији заштите 
слове за  нестале са ових подручја, а досадашње теренско искуство казује супротно. Зато је 
потребно предвидети истраживања која ће обухватити дабра, веверицу, пуха, слепо куче, риђу 
шумску волухарицу, степског скочимиша, пуха лешникара, патуљастог миша. Већина карнивара 
налази се на списку заштићених врста док су степски твор, хермелин и видра строго заштићене 
врсте. Континуирана фаунистичка и биоценолошка истраживања, истраживања структура 
популација треба да дају одговор које су врсте најугроженије на подручју након чега би оне 
постале предмет посебних програма и мера заштите и управљања популацијама. База 
геореференцираних података добијених теренским истраживањима са стандардним уносом 
атрибута намењени су Управљачу и неопходни за даљи рад. Инвентаризација објављених и 
необјављених података и израде листа врста са њиховим статусима, детаљни извештаји са 
научних истраживања и других активности такође представљају основе за рад сваког 
управљача. 
 

Наведени задаци подразумевају спремност Управљача на пружање могућности и 
подршке за обављање теренских истраживања, организовање стручних и научних предавања 
посвећених питањима заштите, очувања, унапређења и промоције заштићеног подручја. У 
корист истраживања али и подршке младима, будућим научницима, неопходно је успоставити 
систем континуиране подршке кроз организовање научно-истраживачких кампова, семинара 
и радионица на различите теме. Један од облика подршке на узајамну корист јесте подстицање 
интересовања за пријаву дипломских, мастер, докторских и других научних радова везаних за 
проблематику подручја и пружање помоћи при њиховој изради. Организовање округлих 
столова, семинара и научних скупова може иницирати дубљу сарадњу истраживача из 
различитих области, а у корист заштите и унапређења подручја, изналажења нових идеја, 
решења, заједничких програма и пројеката. 

 
Поменута истраживања реализоваће се у складу са могућностима Управљача и 

исказаним интересима стручњака, институција и установа. Управљач и корисници подручја ће 
обезбеђивати потребну логистичку подршку, а садржаји и динамика научно-истраживачких 
радова одређиваће се годишњим програмима.  
 
ЗАДАЦИ ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 
Богатство природне и културно-историјске баштине подручја ствара могућност да се у 

сарадњи са заинтересованим субјектима одвијају различите образоване активности кроз 
програме предавања, радионица, еко-едукативних стаза, еко кампова, школа у природи и 
издавачке делатности.  
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Задаци образовног рада подразумевају: 
- Обезбеђивање услова за прихват организованих група различите доби и пружање потребних 
обавештења о Резервату и другим природним и културним знаменитостима; 
- Образовни рад са млађим популацијама кроз програм школских екскурзија, настава у 
природи, једнодневних излета, презентација и предавања ради упознавања ученика са 
природним феноменима и културно-историјским вредностима;  
- Наставак сарадње са предшколским, основношколским, средњошколским и високошколским 
установама, припрема предавања и радионица за различите узрасне категорије и 
организовање теренске наставе; 
- Осмишљавање, припрема и штампа различитих брошура, књига, студија, резултата 
истраживања у корист едукације различитих категорија становништва.  
 

Задаци образовног рада прожимају се са задацима у уређењу простора у контексту 
постављања еко-едукативних стаза на различите теме, формирања мини ботаничких вртова са 
фармацеутски признатим а аутохтоним врстама биљака. Шетње едукативним стазама одвијаће 
се уз пратњу водича. Предвиђено је да се ове стазе користе и као вид додатне наставе у оквиру 
програма биологије, географије и екологије за основне и средње школе. 

 
Управљач ће радити на стварању техничких могућности за формирање истраживачких 

еко кампова на подручју заштићеног подручја, а у сарадњи са високообразовним установама и 
цивилним сектором.  

 
 
8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, 

РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА 
 
 Природне карактеристике платоа Тителског брега условиле су сада већ традиционални 
начин коришћења платоа за примарну пољопривредну производњу и шумарство. Са месним 
заједницама које су корисници пашњака и утрина, односно саветом сточара, израђује се 
годишњи План пашарења. Уколико се планираном проценом степена деградације површина 
са режимом II степена заштите, утврде мере које је потребно спровесту на конкретним 
површинама то ће условити начине коришћења тих површина.  
 

 Само заштићено подручје обухвата узак ободни део платоа што условљава све 
активности на развоју и уређењу простора. Значајнија инфраструктурна улагања, тамо где би 
била дозвољена, готово да нису ни могућа због специфичности терена. Из наведених разлога, 
пројекција развоја туризма базира се на валоризацији природних, еколошких, археолошких и 
геолошких вредности заштићеног подручја и планирање „меког“ одрживог туризма без одлика 
масовности. Ту се пре свега мисли на креирање индивидуализоване туристичке понуде и  
туристичких производа  намењених развоју туризма посебних интересовања. Ловни туризам 
овде већ има извесну традицију, очување етно наслеђа и обнова традиционалних салаша 
пружа могућности за развој сеоског туризма, близина реке Тисе али и Бегеја и Дунава, пружа 
могућност за развој наутичког туризма или различитих производа који укључују активности на 
води.    
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Слике 12-19: видиковци, еко-учионице и инфо табле (фото УЗП „Тителски брег“) 
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УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊА 
 
 Улагања у основну инфаструктуру биће планирана спрам Решења о условима заштите 
природе и односе се на постављање дрвених мобилијара и друге инфарструктуре прилагођене 
природном амбијенту. Значајнија улагања у уређење простора тицаће се уређења објеката које 
користи Управљач: 

- наставак уређења и одржавања прилазних путева, улаза и дрвених капија у 
заштићено подручје, 

- наставак уређења и одржавања видиковаца, инфо пунктова и еко учионица у 
режиму II и III степена заштите уз обавезне пратеће елементе (канте за смеће, инфо 
табле, надстрешнице и слично), 

- формирање излетничких стаза, еко-стаза и еко-едукативних стаза које ће повезивати 
наведене пунктове, 

- постављање туристичке сигнализације, 
- изградња инфраструктуре за „birdwatching“ (заклони, осматрачнице, прилази), 
- оспособљавање објекта који користи Управљач, а који се налази у непосредној 

близини заштићеног подручја, за прихват већег броја посетилаца, опремање објекта, 
осмишљавање и израде сталних поставки природних и културних вредности 
заштићеног подручја, диорамски приказ лесног одсека и сл, 

- радови на санирању старе Барутане у корист сталне изложбене поставке на 
видиковцу Калварију у границама режима III степена заштите, 

- санирање капеле породице Шмитмајер која се налази на Калварији - месту 
најпосећенијег видиковца заштићеног подручја, 

- коришћење савремене технологије у креирању туристичких производа 
(интерактивни портали, холограми), 

- пројекат „Степенице кроз епохе“ у Великом сурдуку, 
- уређење дворишног простора у седишту Управљача, 
- уметничке инсталације у природи, 
- иницирање и подршка истраживањима и конзeрвацији археолошких локалитета у 

границама заштићеног подручја 
- постављање интерактивног инфо пункта на улазу у објекат Установе, где ће бити под 

сталним видео надзором. Инсталација са апликацијом једноставном за коришћење 
са екраном и Full HD резолуцијом, отпорном на кишу, ударце и слично, а која само 
додиром на екран даје жељене информације о одмориштима у заштићеном 
подручју, пешачким и гео-стазама, 

- улагања у инфраструктуру која ће омогућити лицима са инвалидитетом приступ 
садржајима. 

 
Све активности и појединачни пројекти биће усклађени са Решењем о условима заштите 

природе и другим обавезујућим актима. 
 
Планом управљања заштићеним подручјем СРП „Тителски брег“ за период 2023-2032. 

године нису предвиђени радови којима би се нарушила функционалност и стабилност водних 
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објеката нити су предвиђене било које активности којима би се наведени објекти могли 
уништити или оштетити. Такође овим Планом нису предвиђене радње које би на било који 
начин утицале на водни режим. Све активности из Плана нису у супротности са наведеним 
водним условима, а Управљач је обавезан да своје активности и појединачне пројекте усклади 
са водним условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду , водопривреду и шумарство 
од 17.10. 2022. Бр: 104-325-777/2022-04.  

 
 

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 
И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 
Према Уредби о проглашењу Специјални резерват природе „Тителски брег“ („Службени 

гласник Републике Србије“ бр. 56/2012 и 75/21) проглашава се заштићеним подручјем од 
изузетног значаја, односно I категорије као Специјални резерват природе под именом 
„Тителски брег”. 

 
Налази се на територији општине Тител  и обухвата делове подручја катастарских 

општина Тител, Мошорин, Вилово и Лок, укупне површине 496 ha и 8643 ha заштитне зоне. 
Утврђени су режими заштите I, II и III степена.  
 
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА  
 

Режим заштите I степена , укупне површине 69,00 ha, обухвата делове источног и 
североисточног одсека Тителског брега: 

1) Пирамида- Циглана, површине 11,00 ha, КО Тител; 
2) Циглана – Стрелиште, површине 1,70 ha, КО Тител; 
3) Стрелиште – сурдук Дукатар, површине 56,30 ha, КО Тител и КО МОшорин 

 
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена спроводи се строга 

заштита којом се омогућава спонтано одвијање природне сукцесије и других еколошких и 
природних процеса, очување објеката геонаслеђа, станишта, животних заједница и популација 
биљака и животиња у условима дивљине , односно са незнатним утицајем и присуством 
ћовека. 

Радови и активности ограничавају се на: 
 Научна истраживања и праћење природних процеса; 
 Контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе; 
 Спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, 

елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и 
пренамножавања штеточина, у складу са законом. 

 
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА 
 

Укупна површина 246,00, обухвата одсек Тителског брега од сурдука Стубарлија код 
Мошорина до Лока и пашњаке на лесној тераси код Лока, односно следеће површине: 
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1) Северни обод, површине 65,40 ha, КО Мошорин; 
2) Западни обод , површине 37,89 ha, КО Мошорин и КО Вилово; 
3) Јужни обод, површине 85,60 ha, КО Вилово, КО Лок, КО Тител; 
4) Пашњаци код Лока, површине 17,80 ha, КО Лок; 
5) Пашњаци код Водица, површине 39,40 ha КО Лок. 

 
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена спроводи се активна 

заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере конзервације, 
уређења и приказивања профила на лесном одсеку и других облика лесног рељефа, 
управљање популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у 
природним стаништима, истраживање, рестаурацију и уређење археолошких налазишта и 
традиционално коришћење природних ресурса. 
 

Радови и активности ограничавају се на: 
 Изградњу објеката и уређење простора за потребе очувања, унапређења и приказивања 

природних и културних вредности, реконструкцију и одржавање постојећих објеката 
саобраћајне и остале инфраструктуре; 

 Промену намене површина за потребе ревитализације и унапређења природних 
станишта, ремедијације и рекултивације деградираних површина и дозвољених 
активности на изградњи објеката и уређењу простора, а друга промена намене 
површина је забрањена; 

 Геолошка и хидро-геолошка истраживања и коришћење подземних вода, осим 
истраживања ради експлоатације леса, глине, земље и речног материјала, која је 
забрањена; 

 Газдовање шумама тако да се обезбеди очување и одржавање делова постојећих 
природних шума, фрагментарно пошумљавање аутохтоним врстама, ревитализација 
шумских, шумо-степских и степских станишта, контролисана чиста сеча засада багрема 
на појединачним површинама до једног хектара, спречавање ширења багрема ван 
постојећих површина, очување стабала са гнездима строго заштићених врста птица; 

 Реинтродукцију врста дивље флоре и фауне ишчезлих са заштићеног подручја или 
његових појединих делова и предузимање мере активне заштите фауне као што су 
хранилишта, вештачка гнезда и др.; 

 Санитарни лов дивљачи, заштиту и унапређење популација дивљачи у ловишту и мере 
на унапређивању станишта дивљачи; 

 Контролисано, просторно и временски ограничено кошење и паљење травне вегетације 
и испашу, осим испаше свиња и постављање торова за стоку, који су забрањени; 

 Коришћење и одржавање ливада и пашњака као травних станишта, а забрањено је 
њихово преоравање и пошумљавање, преоравање сурдука и уклањање травног 
покривача и хумусног слоја, осим на малим површинама за потребе дозвољених радова 
на изградњи и реконструкцији објеката и уређењу простора; 

 Уређење и презентацију облика лесног рељефа, уређење видиковца, едукативних стаза 
и других образовних и рекреативних садржаја; 

 Очување, рестаурацију и стављање у функцију објеката културно-историјског наслеђа и 
традиционалног градитељства; 
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 Приступ, обављање посла и боравак власника и корисника земљишта и других 
непокретности на својим имањима, уз сакупљање и одношење направљеног отпада на 
прописан начин, а забрањено је руковати моторним возилима, пољопривредним 
машинама и другим средствима и алатима тако да се угрозе или оштете природне 
вредности и животна средина; 

 Контролисан приступ и боравак посетилаца, уз одношење направљеног отпада или 
његово одлагање на местима одређеним за те намене, а камповање је забрањено, 

 Дозвољени су сви радови и активности као у режиму I степена заштите. 
 
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА 
 

Режим заштите III степена, укупне површине 181,00 ha, обухвата видиковац Калварију, 
делове источног и североисточног одсека Тителског брега и десну алувијалну раван реке Тисе, 
коридоре путева у оквиру површина са режимом заштите II степена и простор сурдука 
североисточно од Лока, односно преостали део заштићеног подручја који није обухваћен 
режимом заштите I и II степена, КО Тител и Ко Мошорин, КО Вилово и КО Лок. 
Овде се спроводи проактивна заштита ради очувања интегритета лесног одсека, рестаурације, 
одржања и унапређења природних екосистема и предела, очувања еколошке целовитости и 
одрживог коришћења природних ресурса. 
 

 
     Слика 20: Ортофото карта СРП „Тителски брег“ 



Специјални резерват природе „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 
Нацрт плана управљања за период 2023 - 2032.   

 
 

37  

Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител 

 
 

Радови и активности ограничавају се на: 
 Реконструкцију и одржавање објеката електроенергетске, телекомуникационе, хидро-

техничке, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и изградњу објеката, уређење 
простора и друге радове за потребе очувања, унапређења и приказивања природних и 
културних вредности, прихват и одмор посетилаца и рекултивације деградираних 
површина, посебно на локалитетима Феудвар, Калварија и стара циглана-стрелиште; 

 Газдовање засадима еуроамеричких топола на еколошки и економски прихватљив 
начин и формирање нових шумских засада на шумском земљишту аутохтоних врста 
дрвећа; 

 Одрживо газдовање популацијама и стаништима аутохтоних врста дивљачи, у складу са 
законом; 

 Обраду постојећих њива и коришћење и одржавање ливада и пашњака као травних 
станишта, а забрањује се преоравање и пошумљавање травних површина, орање 
земљишта на ивици лесног платоа и завршних делова сурдука и уклањање травног 
покривача и хумусног слоја, осим на малим површинама за потребе дозвољених радова 
на изградњи и реконструкцији објеката и уређењу простора; 

 Уређење места и постављање опреме за привремено одлагање и сакупљање 
комуналног, пољопривредног и шумског отпада; 

 Унапређење туристичке понуде и развој и промоцију одрживог туризма.  
 Дозвољени су сви радови и активности као у режиму I и II степена заштите. 

 
10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 
Активности на промоцији вредности заштићеног подручја нераскидиво су повезане са  

приоритетним задацима образовног рада Управљача али и свим другим задацима и 
активностима предвиђеним Планом управљања.  

 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА   
 
Информисање и маркетинг 
 

- Са циљем потпунијег упознавања јавности са значајем заштићеног подручја и 
активностима Управљача израђен је сајт и интернет презентација која се редовно ажурира.  

- Путем друштвених мрежа брзо и без значајних финансијских трошкова 
обавештавамо јавност о свим акцијама и новинама. Свака инвестиција, ангажовање и акција 
Управљача лако долази до великог броја лица. Проширује се круг информисаних и 
заинтересованих за посету заштићеном подручју али и делимично еколошки освешћених и 
одговорнијих.   

- Кроз сарадњу са средствима информисања (медијско представљање) такође се 
пружају стручне информације, најављују предстојеће активности, позивају потенцијални 
корисници за учешће у заједничким акцијама и сл. У корист медијског представљања 
предвиђају се средства за ангажовање новинара, организовање конференција, округлих 
столова, снимање и емитовање промотивних филмова и сл. 
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- Учешће на сајмовима туризма, екологије, учешће на различитим стручним 
скуповима у земљи и иностранству. 

- Одређена улагања у инфраструктуру такође имају за циљ већу информисаност 
корисника што се пре свега односи на постављање информативних табли, реализацијом 
тематских поставки, постављање интерактивних портала и инфо пунктова. 
 
Водичка служба 
 

За потребе организованих посета заштићеном подручју обучени су запослени у 
Установи за заштиту природе „Тителски брег“ и радно организовани тако да могу одговорити 
различитим потребама и интересовањима посетилаца. Организованим и унапред најављеним 
групама пружају се потребна објашњења, организују се посете и обиласци терена, пружа се 
стручна помоћ, организују додатне активности у просторијама или на терену. Ове активности 
подразумевају интензивирање контаката са туристичким агенцијама, школама, цивилним 
сектором, односно свим организаторима путовања. 
 

 
Слике 21 и 22: Организоване посете заштићеном подручју и инфо/визиторском центру 
Управљача (Фото УЗП „Тителски брег“) 
 
Активности у оквиру издавачке делатности 
 

Издавачка делатност је са једне стране уско повезана са креирањем туристичких 
производа које осмишљава Управљач а који се промовишу путем штампаних брошура, 
проспеката, разгледница, плаката, карата, информатора и другог пропагандног материјала. Са 
друге стране, пак, издавачка делатност је део активности образовног и научно-истраживачког 
рада, у контексту објављивања стручних и научних радова, резултата истраживања, 
едукативних брошура за децу и одрасле, монографија, енциклопедија, збирки, радова са 
научних скупова и сл. Једна од приоритетних активности у планском периоду тицаће се 
припреме и штампе монографије Специјалног резервата природе „Тителски брег“. 
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ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Сви наведени приоритетни задаци у образовном раду подразумевају активности којима 
се анимирају потенцијални учесници да сазнају и усвоје нова знања о заштићеном подручју и 
сродним темама чиме се истовремено промовишу вредности заштићеног подручја. У том 
контексту се различити видови организованих едукација и све активности које им предходе 
или су њихов резултат, могу посматрати и као промотивне активности: 

- формирање едукативних стаза, 
- организовање едукативних, извиђачких и сличних кампова, 
- школе у природи 
- радионице за све узрасне и интересне категорије 
- организована предавања у предшколским, основношколским и 

средњошколским установама и слично. 
Предуслови за организовање оваквих активности су опремљеност просторија и укупне 

инфраструктуре, људски и финансијски ресурси. 
 
 
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ У ТУРИЗМУ 

 
Досадашње искуство показало је да се не можемо ослањати само на промоцију као 

средство привлачења корисника и посетилаца, већ је неопходно ангажовање на креирању 
конкретних туристичких производа и понуде спрам актуелних кретања и потражње. Обзиром 
да оријентација на одрживи туризам предпоставља прилагођавање окружењу, потребно је да 
уз минимална финансијска улагања креирамо производе намењене туризму посебних 
интересовања, излетничком, наутичком и облицима за које ово подручје има предиспозиција.  

 
У последњем планском периоду стекло се знање и искуство у организацији и пријему 

организованих група туриста различитих узраста (од предшколског до пензионерског доба) са 
садржајима који их могу задржати на дестинацији 2-6 часова. Уређене су гео-стазе, кратке 
едукативне стазе и делимично опремљено седиште управљача које служи пријему туриста као  
информативно-визиторски центар са интерактивном макетом подручја. Осим тога, 
успостављено је зимско хранилиште за орла белорепана и птице грабљивице са опремљеном 
земуницом и условима за посматрање, фотографисање и снимање, што је заинтересовало 
известан број људи. 

 
У наредном периоду неопходно је улагање у креирање туристичких производа уз 

изградњу инфраструктуре за стазе, кружне туре, birdwatching туре, бициклистичке стазе, 
додатне изложбене просторе на тему геологије, природних и културних вредности подручја, 
туристичку сигнализацију, места за одмор и рекреацију, и континуирано одржавање истих 
током целе године. Изградња инфраструктуре је основни предуслов креирања конкретних 
туристичких производа. Улагање у инфаструктуру и капацитете пријема туриста у седишту 
Управљача као почетне локације у обиласку дестинације. Видиковце „Калварију“ и „Феудвар“ 
који су уједно и значајни археолошки локалитети искористити као два најадекватнија 
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локалитета и инспирације за формирање производа, треба промовисати кроз штампане 
материјале али и користећи савремена средства информисања и технологије.  

 
 

11. СТУДИЈСКА (истраживачка), ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ 

 
Ради уређивања услова коришћења подручја и уређивања односа са садашњим и 

будућим корисницима у складу са постављеним законским нормама, предвиђа се доношење 
следећих програмских и нормативних аката: 
 

- Годишњи програм управљања СРП „Тителски брег” ради се на основу дугорочног  
Плана управљања и представља програм реализације истог за сваку годину појединачно. У 
оквиру њега, поред планираних активности, приказана су и неопходна финансијска средства за 
реализацију истог.   
 

- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби је донет и представља основу за 
спровођење система заштите и унапређења заштићеног подручја.  
 

- Одлука о накнадама за коришћење природног добра је донета и усаглашена са 
важећим нормативним актом, разрађује систем накнада за коришћење подручја а нарочито: 
коришћење природних ресурса, коришћење заштићеног подручја за делатности туризма, 
снимање филмова, коришћење посебно уређених терена за поједине намене, коришћење 
имена и знака, услуга Управљача и сл. 

 
- Припрема и израда појединачних пројеката и других посебних програма према 

динамици и роковима који се утврђују годишњим програмима. 
 
- Управљач као јавна установа има обавезу писања годишњих програма и извештаја о 

пословању према оснивачу. 
 

- Донет је Просторни план подручја посебне намене. 
 
- Дневни и месечни Извештаји олакшаће израду Извештаја на годишњем и 

десетогодишњем нивоу. 
 
- Извештаји о извршеним мониторинзима и научно-истраживачким активностима 

спроведеним од стране различитих научних установа, удружења, појединаца остаће као 
својеврсна база информација која представља основ даљег планирања управљања. 

 
- Учешће Управљача у доношењу планске урбанистичке и друге документације 

прописано је нормативним актима. 
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12. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ 
ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
Укључивање локалног становништва у заштиту природе је најадекватнији начин у 

реализацији дугорочних циљева и приоритетних активности. Од велике је важности да локално 
становништво препозна свој интерес у чувању природних вредности и као део могућности свог 
развоја у окружењу заштићеног подручја (екотуризам, брендирање производа традиционалне 
и органске производње, коришћење био масе). То се пре свега односи на пољопривредне 
произвођаче чије се обрадиве површине налазе на лесном платоу, сточаре чија стада се 
напасају на падинама платоа и становнике и кориснике викенд насеља. Са месним заједницама 
које су корисници пашњака и утрина, односно саветом сточара, израђује се годишњи План 
пашарења. Са власницима викендица и стамбених кућа сарадња се до сада сводила на 
формалне преписке при добијању решења о условима за изградњу или доградњу објеката. На 
жалост ретки су показали заинтересованост за сарадњу, као и код власника пољопривредних 
парцела, често се поред плацева налазе остаци од орезаних воћака, винограда, шут и други 
неприкладан отпад.  

Сарадња са локалном самоуправом остварује се на неколико нивоа, почевши од 
препознавања значаја заштићеног подручја и потреба Управљача, преко конкретне материјане 
подршке управљачу и заједничког учешћа у креирању пројеката, програма, стратегија. 

Сарадња са месним заједницама и цивилним сектором (удружења грађана, спортски 
клубови) остварује се и кроз конкретне пројекте и програме уређења простора, презентације 
природних вредности заштићеног подручја или организације едукативних садржаја, 
организовање конкретних акција уклањања смећа и сл.  

 
Ту је значајна и сарадња са јавним сектором на подручју општине Тител, нарочито са  

ЈКП „Комуналац“ у конкретним акцијама у спровођењу мера активне заштите (сакупљање 
смећа, чишћење од инвазивних врста, кошење ). У корист туристичке промоције и креирања 
туристичких производа неопходна је сарадња са комуналним предузећима обзиром да се 
информативно-визиторски центар и седиште Управљача налази у урбаном центру насеља 
Тител а најпосећенији видиковац Калварија на свега 100 метара од грађевинског реона, те је 
континуирано одржавање јавних површина и прилазних путева који су уграђевинској зони и у 
надлежности овог предузећа од великог значаја. Ово предузеће је задужено и за гробље које 
се налази на Тителском брегу у непосредној близини режима заштите, што предпоставља уску 
сарадњу са управљачем у планирању ширења гробља, инвестиционим одржавањима и слично 
(пре свега употреба хемијских средстава и штетних материја). 

 
Програми газдовања шумама које обухватају заштићена подручја националног нивоа 

доносе се уз предходно мишљење министарства надлежног за послове заштите природе. 
Према Уредби о проглашењу стоји да се радови и активности ограничавају на: газдовање 
засадима еуроамеричких топола на еколошки и економски прихватљив начин и формирање 
нових шумских засада на шумском земљишту аутохтоним врстама дрвећа. Осим наведеног,  за 
реализовање појединачних пројеката као што су туристичке стазе које воде кроз шуме којима 
газдују ЈП „Војводинашуме“, такође за програме фрагментарног пошумљавања аутохтоним 
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врстама и спречавање ширења инвазивних врста неопходна је континуирана сарадња са 
поменутим предузећем.  

 
ЈП „Воде Војводине“ издају мишљење при прибављању водних услова за сва планска 

документа Управљача, непосредна близина реке и канала условљава сарадњу са наведеним 
субјектом и ВД „Шајкашка“ д.о.о. која је непосредно надлежна у делатностима од општег 
интереса - заштите од штетног дејства вода. 

 
Тителски брег је део ловишта „Дорошка“ којим газдује Ловачко удружење „Шајкашка“ 

из Титела, са тим у вези неопходна је сарадња са овим удружењем.  Ловна основа која је 
плански документ на основу кога се врши заштита и гајење дивљачим уређивање и одржавање 
ловишта, мора бити усклађена са прописима којима се уређују мере заштите природе и 
заштићеног подручја. Осим тога могућа је и до сада остваривана сарадња на уређењу простора, 
ограђивању и обележавању старих салашарских бунара на Тителском брегу. Потенцијал за 
развој ловног туризма још увек није довољно искоришћен па је и у том погледу неопходна 
међусобна сарадња. 

 
Удружење спортских риболоваца „Караш“ Тител ангажовано је око организације 

манифестација на обали реке Тисе, иницијатор акција чишћења смећа, садње и одржавања 
садница у неким потезима приобаља и самим тим партнер Управљачу на анимирању 
становништва у корист подизања свести о значају заштите и очувања природе. 

 
У едукативне сврхе и сврхе промовисања свих вредности заштићеног подручја 

успостављена је сарадња са ОШ „Светозар Милетић“ Тител, ОШ „Исидора Секулић“ Шајкаш, ПУ 
„Плави чуперак“ Тител, СТШ „Милева Марић“ Тител. У сврхе подстицања научно-
истраживачког рада и обостране користи успостављена је сарадња са високообразовним, 
научно-истраживачким и другим установама као што су Институт за биолошка истраживања 
Биосенс Нови Сад, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд, ПМФ 
Нови Сад, Шумарски факултет Београд, Биолошки факултет Београд, Природњачки музеј 
Београд, Републички завод за заштиту споменика културе, Покрајински завод за заштиту 
споменика културе, Музеј Војводине и други. Потребно је успостављање сарадње у оквиру 
националне и регионалне мреже заштићених подручја, размена искуства са другим 
управљачима. 

 
Сарадња са заинтересованим корисницима којима је заштићено подручје потенцијани 

извор прихода кроз делатности у туризму, продуцирање, снимање, организовање  
комерцијаних и забавних садржаја, одвија се кроз поштовање Решења о условима заштите и  
Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја. У тим приликама Управљач је у улози 
домаћина који помаже и учествује у активностима на терену.  
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13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА 
СА ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА  

И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ 
 
 Активности и  мере на спровођењу Плана управљања груписане су према 

класификацији конкретних радова за које се издвајају средства из буџета, а према члану 69. 
Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 14/2016, 
95/2018 – др. закон и 71/2021). 

 
I ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 
ЧУВАЊЕ  
 
Организовање и опремање 

 
Током периода реализације предходног Плана управљања, Управљач је прошао кроз 

различите промене описане у уводном делу овог текста. Према Уредби Владе Републике 
Србије („Службени гласник РС“, број 56/12 и 75/21) и Правилнику о условима које мора да 
испуњава управљач заштићеног подручја („Сл. гласник РС“ број 85/2009) Управљач је био 
дужан да организује свој рад тако да има: 

1. Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног 
подручја и 

2. Чуварску службу са минимум једним запосленим чуваром природе. 
 

Чуварска служба је, уз подршку ресорног Министарства опремљена адекватном 
одећом, обућом, алатима и техником. Због околности описаних у тачки 5. Анализа и оцена 
услова за остваривање наведених циљева, за планирани период потребно је обезбедити 
адекватно теренско возило са свим неопходним прикључцима и опремом како би се омогућио 
несметан рад чуварске службе. Остале потребе у виду опремања тичу се правовременог 
обнављања похабане опреме, алата, издвајање средстава за регистрације, поправке и слично. 
 

Иако колектив успева да у законским роковима обавља делатност за коју је Установа 
основана, показало се да се у корист очувања, развоја и одрживог коришћења заштићеног 
подручја треба размишљати о повећању броја запослених. У наредном планском периоду, 
Управљач ће посредно и непосредно радити на повећању броја стручних сарадника 
одговарајуће стручне спреме, знања и вештина.  
 

У организовању и опремању Управљача пресудну улогу има подршка и финансирање од 
стране ресорног министарства и локалне самоуправе.   
 
Чување и надзор 
 
Чуварска служба редовно обилази терен, обавља надзор у складу са Правилником о 
унутрашњем реду и чуварској служби, саставља извештаје, а о свим променама на терену 
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извештава стручну службу. Такође обавештава надлежне о пронађеним повређеним или 
угинулим строго заштићеним и заштићеним дивљим животињама и активно учествује у 
њиховом збрињавању и праћењу након поновног пуштања. Чување и надзор у циљу 
превентивне заштите природних вредности и станишта спроводе се континуирано од стране 
Чуварске службе и једног чувара природе у сарадњи са корисницима подручја и координацији 
са другим чуварским службама: пољочувари, рибочувари и ловочувари. 
 

Управљач по потреби подноси пријаве, позива надлежне инспекцијске службе и 
обавештава Покрајински Завод за заштиту природе. Подаци са терена ће се и даље уносити у 
теренске дневнике чуварске службе. Досадашње искуство показало је да није довољан један 
чувар природе иако се ради о релативно малој површини која је ипак толико разуђена и са 
толико међусобно удаљених локалитета и критичних тачака да их је веома тешко контролисати. 
Контролисање терена од стране једне особе може бити врло непријатно и у појединим 
ситуацијама небезбедно, постоје локалитети на терену нису покривени мрежом постојећих 
мобилних оператера. Неопходно је у наредном периоду предвидети ангажовање и 
обуку/лиценцу за још једног чувара природе.  
 

За активности из области чувања и надзора, и континуитет спровођења истих одговоран 
је Управљач. Ипак због предходно констатованих ограничења, надамо се подршци од стране 
ресорног министарства и локалне самоуправе како би се број чувара повећао и како би се 
улагало у људске ресурсе. 

 
Оснаживање људских ресурса - обуке 

 
Вођење базе података о корисницима подручја, заштићеним биљним и животињским 

врстама и стаништима, резултатима истраживања стручних служби у установа и мониторинга 
ће се и даље обављати у оквиру Службе заштите, унапређења, промовисања и одрживог 
развоја заштићеног подручја. У наредном периоду један од приоритета биће улагање у људске 
ресуресе у смислу организовања обука, упућивања на семинаре и обуке на различите теме 
(начини решавања конкретних проблема на терену, савлађивање различитих вештина за 
учествовање у активностима орнитолога, ботаничара и других истраживача, административни 
и технички аспекти бележења догађања на терену, картографске обуке, обуке у препознавању 
инвазивних врста, строго заштићених и заштићених дивљих врста, дигитална писменост, 
писање пројеката, програма, планова, правни, економски послови, стручно-научне области). 

 
Доношење планске, програмске, пројектне документација и нормативних аката 
 

У обавезе Управљача спада усаглашавање нормативних аката са важећим прописима и 
праћење прописа. Ту се пре свега мисли на доношење годишњих Програма управљања и све 
акте прописане Законом о заштити природе и Уредбом о проглашењу. Нарочите су обавезе 
Управљача не само у односу на прописе везане за управљање заштићеним подручјем, него и 
на прописе који се односе на јавни сектор, обзиром да је Управљач јавна установа основана 
актом Скупштине општине. Значи пословање Установе за заштиту природе „Тителски брег“ 
организује се према свим важећим прописима. Осим тога, у корист заштите и развоја подручја, 
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Управљач учествује у припреми и доношењу аката и појединачних пројеката који могу имати 
посредан или непосредан утицај на заштићено подручје. 

 
Како би на основу Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја („Сл. лист 

оштине Тител“, бр. 3/2021) почели вршити наплату свих корисника подручја, неопходно је 
обезбедити средства за различите геодетске и сличне услуге на основу којих ће се моћи 
издавати Решења о накнадама. 

 
Развој информационог система и документациона основа 
 

Управљач је у складу са Уредбом о проглашењу 2014. године започео заснивање 
информационог система са ГИС апликацијом Резервата са интерактивним базама података. 
2015. је настављено заснивање ГИС-а повезивањем алфанумеричких података са 
картографским подацима. Неопходна надоградња у виду израде додатног кода за модул 
информационог система за алфанумеричку статистичку анализу података није урађена због 
недостатка финансијских средстава. Постојећи ГИС софтвер је неопходно доградити додатним 
кодом, како би се олакшало уношење сакупљених теренских података о стању заштићеног 
подручја. Постојећи софтвер не дозвољава унос неких нама важних ставки (нпр. површина 
станишта или густина популације, тј. број одређених врста по јединици површине). Овај 
софтвер треба да користи као основа за интерни мониторинг, односно праћење стања, тако 
што би се сви подаци из текућег периода упоређивали са подацима из протеклих година. 

 
У циљу реализације програмских задатака управљања заштићеним подручјем,  научна 

и стручна литература, резултати праћења стања и мониторинга подручја, катастар парцела 
подручја, постојеће карте и просторно – планска документација, обрађује се и чува у 
електронском и физичком облику.  

 
ОДРЖАВАЊЕ 
 
Обележавање и одржавање 
 

Заштићено подручје је према Уредби о проглашењу и Правилнику о начину 
обележавања заштићених природних добара („Сл. гласник РС“, бр. 30/92, 24/94 и 17/96), 
обележено и до сада су стубни маркери обнављани четири пута у току предходног планског 
периода. Обнављање постојећих ознака граница и зона режима различитих степена заштите 
заштићеног подручја је  активност која се треба организовано спроводити на сваке две године 
јер је констатовано вађење и уништавање стубних маркера дуж граница од стране 
пољопривредника корисника граничних парцела. Активности би подразумевале праћење 
стања постављених стубних маркера, замена оштећених или извађених стубића уз ангажовање 
предузећа за геодетске услуге. 

 
Ознаке заштићеног подручја направљене су од дрвне грађе и постављене поред 

најфреквентнијих траса и прилаза границама заштићеног подручја. Обзиром да су стубови и 
табле дрвени, неопходно је њихово редовно одржавања, замена дотрајалих и постављање на 
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местима где се повећава фреквентност. Неопходно је прибавити материјале и шаблоне помоћу 
кога би се садржај могао репродуковати на таблу, а Управљач ће правити, постављати, 
одржавати и обнављати ознаке. 

 
Активности у оквиру одржавања заштићеног подручја подразумевају одржавање већ 

установљених видиковаца, еко учионица и одморишта, кошење, уклањање смећа са 
локалитета током сезоне пролеће-јесен и обнова табли забране бацања смећа. Ове активности 
спроводи Управљач кроз набавку неопходних материјала, алата и средстава за рад. 
Досадашња пракса која се показала врло корисном је ангажовање радника у сезони 
аплицирањем на конкурсе Националне службе за запошљавање, међутим таква пракса не 
гарантује континуитет одржавања сваке године истог интензитета. Управљач ће наставити са 
ангажовањем радника на овакав начин кад год то буде било могуће или док се не укаже 
могућност ангажовања радника неовисно од НСЗ чиме би се одржавао континуитет за дужи 
временски период. Осим тога, сваке године се организује по неколико акција чишћења 
локалитета уз ангажовање волонтера, сарадњу са школама и цивилним сектором, уз подршку 
локалне самоуправе, ЈКП „Комуналац“ и месних заједница на чијој територији се локалитети 
налазе. Оваква пракса даје највише резултата у контексту не само конкретних резултата 
чишћења него и развијања свести о значају подручја, чувању средине и слично, нарочито код 
младе популације. 

 
Санација и управљање отпадом 
 

УЗП „Тителски брег“ Тител у сарадњи са Одељењем за привреду, локално економски 
развој и стамбено комуналне послове, Одељењем за инспекцијске послове Општинске управе 
и Удружењем произвођача средстава за заштиту биља у Србији SECPA организује сакупљање 
амбалажног отпада од средстава за заштиту биља. Контејнери за одлагање амбалажног отпада 
постављају се током сезоне на атарске путеве којим пољопривредници пролазе кроз 
заштићено подручје како би дошли до својих парцела. Чуварска служба и ангажовани радници 
редовно односе амбалажни отпад и прослеђују га Удружењу SECPA. Оваквим ангажовањем 
директно се доприноси значајном смањењу количине баченог отпада непосредно у границе 
заштићеног подручја. 

 
При проглашењу СРП „Тителски брег“ затечена су два сметлишта у границама 

заштићеног подручја, режим II степена, код Лока и Вилова и једно сметлиште уз локални пут 
Мошорин-Дукатар у границама заштитне зоне. Сметлишта код Лока и Вилова су делимично 
санирана и рекултивисана. Међутим, осим што није било довољно средстава да се проблем у 
потпуности реши, обиласком терена констатовано је да се навике локалног становништва 
тешко мењају, а Управљач због недовољно капацитета не може редовно да прати ситуацију на 
терену. За потпуну санацију и рекултивацију припремљена је комплетна пројектно-техничка 
документација, која би се након неколико година, а с' обзиром на нове тржишне и друге услове 
морала ревидирати. Сметлиште које се налази уз локални пут Мошорин-Дукатар и у заштитној 
зони заштићеног подручја,  санирано је током 2022. године пројектом локалне самоуправе.  
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У наредном периоду Управљач ће интензивније спроводити надзор над поменутим 
локацијама и на основу констатованог стања на терену, планирати даље инвестирање у 
санацију и рекултивацију али и неку врсту обезбеђења ових локација. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 
Под тачком 10. описане су активности које спадају у промоцију заштићеног подручја и 

груписане у активности на: презентацији, едукацији и активности у оквиру делатности у 
туризму. Обзиром да се ставка активности у туристичкој делатности тиче управљања 
посетиоцима, њу ћемо посебно образложити.  

 
Што се тиче презентације, односно информисања и маркетинга, оно се пре свега 

односи на медијско и друго јавно приказивање вредности заштићеног подручја. У том 
контексту планирана су даља улагања у медијско представљање: информартивне портале, 
сајтове, организовање конференција, округлих столова, снимање и емитовање промотивних 
филмова и сл. Управљач ће, у складу са финансијским средствима и другим ресурсима, 
иницирати снимање документарног научно популарног филма о Специјалном резервату 
природе „Тителски брег“. Учешћа на сајмовима туризма, екологије, учешћа на различитим 
стручним скуповима у земљи и иностранству, представљају једну врсту промоције не само 
вредности подручја него и промоцију Управљача и капацитета за сарадњу са различитим 
секторима. Ове активности условљене су сарадњом са медијима, продуцентским кућама, 
стручним сарадницима и њиховим матичним кућама, туристичким организацијама, 
организаторима манифестација и сајмова. 

 
Едукативне и промотивне активности нарочито се преплићу у организованим 

радионицама за различите узрасте где кроз креативне иницијативе учеснике упознајемо са 
вредностима подручја истовремено их промовишући. Активности које се планирају у наредном 
периоду су школе у природи, организовање едукативних, извиђачких и сличних кампова у 
сарадњи са цивилним сектором и образовним установама, организовање једнодневних 
радионица за различите узрасне и интересне категорије (инспирација за радионице: геологија, 
геоморфологија, археологија, историја, ботаника, појединачне врсте, фармацеутски признато 
биље, инсекти, сисари заштићеног подручја, гмизавци и водоземци, шишмиши и сл.), 
организована предавања у предшколским, основношколским и средњошколским установама, 
учешће на манифестацијама као што су „Ноћ биологије“, „Ноћ музеја“, манифестације у земљи 
и иностранству на којима Управљачи могу представити вредности подручја и слично. 
Организација радионица реализује се у сарадњи са основним, средњим школама, 
предшколским установама, цивилним сектором међу којима се истиче сарадња са УГ„Млади 
истраживачи“. Планирани пројекат „Сви смо ми чувари природе“ подразумева организована 
предавања и припрему наменских штампаних плаката за учионице основних школа (за 
различите узрасте и по различитим темама – кабинети за географију, биологију, историју) на 
територији општине Тител, а на којима би била представљена богатства СРП „Тителски брег“. 

 
Презенатација заштићеног подручја преплиће се са основним активностима у образовне 

и научно-истраживачке сврхе. Са тим у вези је иницијатива и улагање у издавачку делатност 
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Управљача како би се поспешило објављивање стручних и научних радова, резултата 
истраживања, едукативних брошура за децу и одрасле, монографија, енциклопедија, збирки, 
радова са научних скупова и сл. У предходном периоду Установа је у суиздаваштву са НБ „Стојан 
Трумић“ објавила књигу „Тителски плато: археолошка ризница“ Предрага Медовића, у тиражу 
од свега 200 примерака. Књига је на промоцији у Градској библиотеци у Новом Саду привукла 
и заинтересовала ширу публику, те се показала потреба за штамањем другог издања у већем 
тиражу. У планском периоду предвиђена је израда монографије Специјалног резервата 
природе „Тителски брег“ у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе и научно-
образовним и високошколским установама.  

 
У складу са временом и савременим изазовима, кризама и слично, презентацију 

природних и културних вредности треба све више усмеравати у правцу коришћења дигиталних 
технологија. То подразумева улагања у опремљеност, обуку и набавку уређаја и програма. 

 
II УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 

 
Како је у предходним тачкама наведено, Управљач због специфичности терена није био 

у позицији да планира изградњу визиторског центра нити каквих других објеката за прихват 
туриста. Обзиром на непосредну близину јавних објеката у односу на најпосећенији видиковац 
– Калварија (налази се у границама режима III степена заштите), Управљач је оспособио део 
јавног објекта који користи у сврхе прихвата туриста, као информативно-визиторски центар. 
Улагања у опремање простора за пријем туриста, ђачких посета и слично планира се према 
уоченим потребама и досадашњем искуству. Значајно је предвидети улагање у информативно 
визиторски центар, опремање едукативне учионице и изложбеног простора како би се прихват 
туриста и послови едукације обављали на адекватном месту. То подразумева постављање 
тракастих завеса, грејних тела, елемената намештаја ... Управљач већ две године аплицирањем 
на различите фондове покушава да обезбеди грејање за објекат који користи, обзиром да се 
од површине која је на располагању греју само канцеларије и то ТА пећима старим више 
деценија.  

Поред три канцеларије, на располагању је ходник у коме је изложена интерактивна 
макета заштићеног подручја са инфо таблом, санитарни чвор и учионица у којој се може 
сместити око 40 особа. Учионица је опремљена столицама и столовима (2 дугачка 
конференцијска стола), ТВ-ом и пројектором.  

 
Већина активности у управљању посетиоцима као крајњи резултат има производе 

едукативног карактера. За 2022. годину као годину у којој настаје овај документ али и за 
наредну 2023. планирана је израда диорамског приказа лесних одсека са приказом биљних и 
животињских врста карактеристичних становника лесних одсека. Диорамски приказ је 
вертикални тродимензионални приказ којим се визуелно истичу станишта и врсте делимично 
приказане на интерактивној макети. Овај вид представљања природних реткости је јединствен 
обзиром да не подразумева изложбу пуњених животиња, већ се животиње израђују од 
различитих материјала. Почетак пројекта подржано је од стране Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине и локалне самоуправе. Овај пројекат представиће 
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посетиоцима пределе и врсте које не могу непосредно доживети због чега спада у значајну 
инвестицију у контексту опремања информативно-визиторског центра. 

  
Осим наведеног, Управљач уз подршку Општине Тител, у сарадњи са Народном 

библиотеком „Стојан Трумић“ и подршке и сагласности Музеја Војводине, улаже у сталну 
поставку реплика археолошких предмета ископаних на подручју Тителског брега, у простору од 
70 m2 прилагођеног намени. Изложба под називом „Тителски брег – Сведок брдо“ ће 
представити период од неолита до чувеног „Шајкашког батаљона“. На овај начин 
употпунићемо понуду и заинтересованим туристима представити археолошко и историјско-
културно наслеђе Тителског брега и околине. Званично отварање поставке предвиђено је за 
пролеће 2023. године. 

 
У наредном планском периоду планиране су тематске изложбе за које је већ набављен 

део основне опреме (витрине) у сарадњи са САНУ, Природњачким музејем Београд, 
Покрајинским заводом за заштиту природе, ПМФ-ом Нови Сад. Осим сталних поставки у плану 
су гостујуће изложбе које ће бити праћене предавањима и радионицама на различите теме а у 
сврху промоције природног и културно-историјског богатства подручја. Вишегодишњи пројекат 
„Кућа славних“ подразумева низ активности у опремању и осмишљавању простора у свхе 
промовисања великих научних имена и уметника који су инспирацију налазили у лесу 
Тителског брега. 

 
Један од великих недостатака овог простора јесте његова неприлагођеност и 

неприступачност особама са инвалидитетом, због чега је потребно у наредном периоду 
планирати инвестиције у пројектно техничку документицију и реализацију истих. Управљач ће, 
у сарадњи са локалном самоуправом аплицирати на фондове који могу обезедити средства за 
израду пројектно-техничке документације и реализације пројеката приступачности. 

 
Дворишни простор централног објекта који Управљач користи, такође се може 

унапредити у сврху намене одржавања радионица за различите узрасте, међународних еко 
кампова и слично. УЗП „Тителски брег“ Тител је већ 9 година домаћин међународним 
волонтерским камповима али само у летњим месецима и у мањем обиму због непостојања 
основних инфраструктурних елемената. У том смислу предвиђају се инвестиције у израду 
пројекто-техничке документације и грађевински радови којим би се обезбедили санитарни 
чворови, нивелација терена, изградња надстрешница, мобилијара и/или одговарајућих мањих 
објеката. Овде је пресудна сарадња са НБ „Стојан Трумић“ и локалном самоуправом али и 
ослањање на различите фондове, како ресорног министартсва тако и друге.  

 
Последњих година евидентирано је повећање броја индивидуалних посета у оквиру 

породичних некомерцијалних излета. Самим тим указала се потреба да информације и услуге 
Установе буду константно доступне. Обзиром да не постоји један улаз у заштићено подручје, 
Управљач нема начин да контролише све кориснике подручја нити потенцијал да сваку 
заинтересовану индивиду дочека и спроведе. Користећи нове технологије можемо свима у 
сваком моменту омогућити адекватно упознавање са природним вредностима заштићеног 
подручја. У ту сврху потребно је поставити интерактивни инфо пункт на улазу у објекат 
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Установе, где ће бити под сталним видео надзором. Инсталација са апликацијом једноставном 
за коришћење са екраном и Full HD резолуцијом, отпорном на кишу, ударце и слично, а која 
само додиром на екран даје жељене информације о одмориштима у заштићеном подручју, 
пешачким и гео-стазама. 

 
Најпрометнији видиковац Калварија (режим III степена заштите) опремљен је еко-

учионицом, инфо таблама и кантама за смеће, његова локација је просто таква да је једини који 
може безбедно примити организовану групу туриста. Самим тим активности управљања 
посетиоцима су сконцентрисане на објекте које Управљач користи и на овај видиковац. У 
позадини тог видиковца налази се најстарији сачувани објекат на Тителском брегу, Барутана из 
турског периода. Од средњевековне тврђаве на Тителском брегу остала су, осим Барутане, 
само два камена као сведоци ранијих векова. Објекат је малих размера око 20 m2 релативно 
добро очуван, тј. није у рушевном стању и може користити у сврхе управљања посетиоцима. 
Барутана је у власништву локалне самоуправе, а намера Управача је да се објекат приведе 
намени као изложбени простор (фотографије и садржаји везани за геолошко и геоморфолошко 
богатство Тителског брега). 

 
Постављање туристичке сигнализације ван СРП „Тителски брег“ и његовој непосредној 

близини основни је предуслов управљања посетиоцима. Пројекат саобраћајне сигнализације 
за означавање туристиких одредишта предвиђа обележавање СРП „Тителски брег“. Управљач 
ће током 2023. године аплицирати за постављање туристичке сигнализације код Министарства 
за туризам и омладину. 

 
Штампање материјала намењених посетиоцима је пратећа активност која се наслања на 

конкретно креирање туристичких програма и производа, тиче се штампања популарних 
брошура, проспеката и карата намењених корисницима гео-стаза, посматрању птица, 
пешачких тура, генерално за туристе специјалних интересовања који долазе појединачно или 
у малим групама. Креирање садржаја оваквих брошура ради се уз помоћ и сугестије стручњака 
орнитолога, ботаничара, геолога, цивилних сектора и надлежних установа. Исто тако, ради 
допирања до ширег аудиторијума потребно је осмишљавати популарне штампане брошуре, 
проспекте, разгледнице, плакате, карте, информаторе и други пропагандни материјал. 

 
Досадашњи рад са посетиоцима научио нас је иновацијама и прилагођавању потребама 

посетиоца. Како би СРП „Тителски брег“ имао заокружен препознатљив туристички производ 
потребно је организовање сувенирнице и обезбеђивање адекватних сувенира. Такође то је 
један од начина за промовисање заштићеног подручја и оснаживање самог Управљача. 
Сувенирница ће се налазити у информативно-визиторском центру и састојаћесе од пулта и 
витрина за излагање и продају сувенира СРП „Тителски брег“.  
 
 

III РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА  
 

Према структури власништва, у заштићеном подручју највише површине се налази у 
државном власништву, и то 488 99 26 ha односно чак 98,58%, док је остатак 7 06 41 ha, 1,42% у 
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приватном власништву. Неке од парцела које су у приватном власништву налазе се у границама 
режима II степена заштите, на благим падинама брега у непосредној близини пута 129  
Државни пут IIА реда и на падинама у сурдуку Топола код Лока. Конкретно ради се о парцелама 
број 1218 од 27687 m2 и број парцеле 1221 од 68219 m2 које спадају у пољопривредно 
земљиште и то део је пашњак 3 класе, део њива 3 класе и њива 4 класе. На другом локалитету 
Грац, такође падине између Лока и Вилова приватна парцела број 1473/3 у режиму II степена 
заштите, величине 15171 m2 и то пољопривредног земљишта; део њива 4 класе, виноград 2 
класе, пашњак 3 класе и део под објектом од 6 m2. На локалитету Ледине са источне стране 
Тителског брега у режиму III степена заштите постоје две приватне парцеле број 3099 са 
површином од 27424 m2 и број 3102 са површином од 17543 m2, обе спадају у пољопривредно 
земљиште - њива 6 класе. 

 
У корист ревитализације станишта у наредном планском периоду Управљач ће, у складу 

са финансијским и другим могућностима планирати откуп наведених парцела и, уколико је 
потребно, тражити њихову пренамену. 

 
 

IV ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА 
 
Услови унапређења подручја или његових делова су научна истраживања, 

идентификације врста, заједница, станишта и сл. као основе за мониторинг, конзервацију  и 
континуирано праћење стања. 

 
Једна од приоритетних активности је праћење стања строго заштићених и заштићених 

дивљих врста, са посебним освртом на: орла белорепана (Haliaeetus albicilla), модроврану 
(Coracias garrulus), пчеларицу (Merops apiaster), брегуницу (Riparia riparia), текуницу 
(Spermophilus citellus), ниску перунику (Iris pumila), гороцвет (Adonis vernalis), бабалушку 
(Sternbergia colchiciflora) и бадемић (Prumus tenella). Сваки извештај са мониторинга одређених 
врста или локалитета садржи и препоруке за даљи рад управљача, посебан мониторинг врсте 
или станишта и препоруке за активне мере заштите. Сходно томе, планирање праћења 
стања/мониторинга из године у годину биће делимично условљено предходно добијеним 
резултатима. Осим горе поменутих врста, Управљач сматра да поједини слабо проходни 
локалитети нису још увек детаљно истражени ни флористички ни фаунистички. Акценат би се 
при том ставио на препоруке за истраживање и мониторинг које су дате у Студији заштите, а 
описане у тачки 7. као Приоритетни задаци научно-истраживачког рада. Дакле научно-
истраживачки рад на терену би могао дати одређене податке о строго заштићеним и 
заштићеним врстама који би онда условили даље обиме  мониторинга. У научно-истраживачке 
сврхе и сврхе мониторинга у континуитету потребно је обезбедити одређену количину 
фотоклопки, микрочипова, читача и других савремених алата којима би поспешили праћење 
популација, на време уочили негативне промене, потенцијалне болести и слично. Активности 
на праћењу стања заштићеног подручја спроводе се у сарадњи са Покрајинским заводом за 
заштиту природе, Биолошким факултетом, ПМФ-ом, Шумарским факултетом, научним 
институтима, студентским удружењима, струковним удружењима и сл. 
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Као приоритетне активности издвојене су оне које се тичу заштите геонаслеђа. Највећи 
проблем представља непостојаност лесних облика рељефа узрокована слабом отпорношћу 
лесних седимената на ерозију. Сама лесна пирамида – Тањир је у последњих 20 година 
променила величину и облик. Заштита у том смислу представља активности које могу само 
делимично спречити ерозију, једна од активности тиче се утврђивања рубних појасева како би 
се спречило дубоко заоравање до самих падина брега. Све активности планираће се и 
спроводити у договору са стручним лицима, службама, установама и институцијама, а према 
Решењу о условима заштите природе. 

 
Активности на заштити станишта строго заштићених и заштићених дивљих врста између 

осталог односи се на наставак активности на уклањању инвазивних дрвенастих врста и 
жбунасте вегетације са степских површина, као и на одржавању ревитализованих степских 
површина (сурдук Топола) кошењем и уклањањем избојака агресивних и инвазивних врста 
дрвећа и жбуња. Ове активности спроводи Управљач сваке године ангажујући при том и друге 
субјекте. 

 
Ревитализација степских површина уклањањем жбунасте вегетације и инвазивних врста 

треба обухватити степске површине које представљају станишта строго заштићених врста, а 
угрожене су обрастањем инвазивним врстама и налазе се у долинама сурдука са јужне стране 
Тителског брега, на потезу од Вилова до Водица као и на падинама брега изнад локалног пута 
Шајкаш-Мошорин, који ободом брега иде у правцу Мошорина, на подручју са режимом II и III 
степена заштите. Један од услова за спровођење оваквих активних мера заштите јесте 
предходна процена степена деградације површина са режимом II степена заштите, утврђене 
конкретне површине на којима је потребно спровести кошење, испашу или друге мере. Једна 
од предвиђених мера биће и ограђивање одабраног простора на падинама на којима ће 
важити забрана испаше а примењиваће се мере предложене од стране Покрајинског завода за 
заштиту природе.  

 
Једна од приоритетних активности је успостављање и одржавање рубног појаса степске 

вегетације дуж катастарски утврђених граница атарског пута уз границе режима заштите I, II и 
III степена. Потребно је одржавати већ успостављен појас природне травне вегетације просечне 
ширине  3-3,5 метара, укупне дужине 25 km. Такође треба наставити са успостављањем травног 
појаса и на другим локалцијама, дуж катастарски утврђених граница атарског пута, просечне 
ширине 3-3,5 метара и укупне дужине око 5 km. Ове активности спроводе се кроз ангажовање 
других субјеката а уз активан надзор чуварске службе. 

 
Активне мере заштите и ревитализације шумо степских и шумских станишта уклањањем 

инвазивних врста и садња аутохтоних врста уз примену конзервације шумских ресурса и 
генофонда. Услов за ове мере јесте предходна реализација Пројекта: Идентификација 
генофонда дрвенастих врста на подручју Специјалног резервата природе „Тителски брег“ као 
основа за мониторинг, конзервацију и усмерено коришћење, који ће се реализовати у сарадњи 
са Шумарским факултетом Универзитета у Београду.  
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Наставак активности на успостављању и одржавању хранилишта за прице грабљивице, 
као и редовном изношењу довољне количине хране на локалитету „Стара циглана“. Управљач 
је дужан да према Решењу о условима заштите природе, одржава хранилиште и износи храну, 
ангажујући по потреби и друге субјекте за обављање појединих послова.  

 
Наведене послове на одржавању и ревитализацији различитих типова станишта 

спроводиће Управљач сопственим капацитетима у складу са Решењима о условима заштите 
природе и ангажујући лица са Националне службе за запошљавање или правне субјекте нпр. 
ЈКП „Комуналац“, ДОО „Извор“ и сл. 

 
Наставак активних мера заштите и активности у циљу унапређења популација строго 

заштићених дивљих врста птица, пре свега модровране (Coracias garrulus) и степског сокола 
(Falco cherrug) и других врста за које се мониторинзима и научно-истраживачким радом утврди 
да су неопходне. 

 
Наставак активности на заштити станишта текунице (Spermophilus citellus) на локалитету 

Лочки пашњаци. Нарочито око Старе водице и канала, у сврху контроле количине воде на 
пашњацима. На одређеним местима локалитета Лочки пашњаци постоје тзв. депресије које су 
настале природним путем, па и на тим местима стоји вода. Током 2021. године завршена је 
прва фаза радова на заштити овог станишта. Резултат прве фазе је измуљан канал те вода сада 
правилно отиче и не задржава се, трска и измуљани материјал је правилно одстрањен са 
локалитета на локалну депонију. Друга фаза активности подразумевала је обнову поменутих 
прелаза за стоку и чишћење и измуљавање споредног канала сисавца. Све активности су 
спроведене у складу са прибављеним условима заштите природе. У планираном периоду 
неопходан је редован надзор станишта и врсте као облик превентивне заштите и благовремено 
планирање активних мера заштите уколико резултати мониторинга укажу на потребу за истим.  
 

Једна од значајних мера унапређења стања заштићених подручја је реинтродукција 
врста, односно увођење на подручје врста које су са истог нестале пре извесног периода. 
Управљач ће у наредном периоду, у сарадњи са надлежним Министарством, Покрајинским 
заводом за заштиту природе, научним и научно-образовним установама иницирати 
спровођење пројеката реинтродукције одређених врста, очување и унапређење стања 
генофонда аутохтоних врста.  
 

Интензивним обиласком терена констатовано је да на локалитету Бусија у непосредној 
близини насеља Тител у границама заштитне зоне СРП „Тителски брег“ већ годинама постоји 
станиште пчеларице са значајним бројем гнездећих парова у одсеку који је настао путем 
механичког скидања леса. Недалеко од тог одсека констатована је појава текунице, до сада 
није установљена бројност али је током 2021. и 2022. године примећена значајна 
концентрација исте на уском појасу између ораница и локалног пута.. Управљач је о томе 
усмено обавестио Покрајински завод за заштиту природе и у наредном периоду иницираће се 
обележавање овог локалитета и евентуално проширивање режима заштите у оквиру СРП 
„Тителски брег“ или као издвојена станишта.   
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V УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

 
Досадашње ангажовање Управљача уз подршку ресорног Министарства, Покрајинског 

секретаријата и локалне самоуправе тицало се уређења неколико одморишних места и 
локалитета са еко-учионицама и инфо таблама путем којих се посетиоци могу упознати са 
природним и културним вредностима подручја. Уз хранилиште за орла белорепана и птице 
грабљивице, изграђена је и опремљена земуница за непосредно посматрање активности на 
хранилишту. Установљене су гео-стазе са пратећим материјалима, а сваки локалитет је 
опремљен кантама за смеће и редовно одржаван. Сви до сада уређени локалитети морају се 
редовно одржавати, вршити се замена дотрајалих дрвених мобилијара, сунцобрана, табли и 
слично.  

 
У наредном периоду планиран је наставак уређења и одржавања прилазних путева, 

улаза и дрвених капија у заштићено подручје, наставак уређења и одржавања видиковаца, 
инфо пунктова и еко учионица у режиму II и III степена заштите уз обавезне пратеће елементе 
(канте за смеће, инфо табле, надстрешнице и слично).  

 
У складу са досадашњим искуством сматрамо потребним формирање нових дужих, по 

могућству кружних излетничких стаза, еко-стаза и еко-едукативних стаза које ће повезивати 
наведене пунктове. 

 
Геолошке и геоморфолошке вредности заштићеног подручја промовисаће се кроз 

пројекат „Степенице кроз епохе“ који је планиран у Великом сурдуку, у сарадњи са ПМФ-ом и 
Друштвом младих истраживача Института за географију „Бранислав Букуров“. Почетак 
реализације планиран је за март месец 2023. године, пројекат ће се спроводити фазно, 
укључујући и пратеће садржаје попут предавања и промотивних активности, чиме се жели 
осигурати учешће локалног становништва и њихово препознавање важности оваквих 
пројеката, а све у сврху очувања и одрживости. Прва фаза подразумева постављање инфо табли 
и степеница на локалитету Велики Сурдук код Мошорина. 

 
Тек током 2022. године Управљач је добио средства за лоцирање најадекватнијих 

локалитета за посматрање птица. На основу извештаја и препорука ПМФ-а и Удружења за 
заштиту и проучавање птица Србије, у наредном периоду (прва половина планског периода) 
планира се утврђивање стаза и изградња комплетне инфраструктуре за посматрање птица. 
 

Различите уметничке инсталације у природи, организовање уметничких колонија 
оплемениће простор на више нивоа, а планирају се кроз аплицирање на различите фондове и 
кроз организовање уметничких колонија и кампова. Временски оквир за овакве активности је 
друга половина планског периода. 

 
Најзначајнији археолошки локалитети налазе се у границама заштићеног подручја, те је 

сходно томе, у плану обележавање истих и обезбеђивање основне туристичко едукативне 
инфраструктуре у складу са условима надлежних завода. Природне и културне вредности 
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заштићеног подручја неодвојиве су целине, те се као такве требају чувати и промовисати. 
Једини начин да се постигну трајни резултати јесу интердисциплинарни приступи у свим 
сегментима управљања заштићеним подручјем. То подразумева сарадњу са различитим 
институцијама на нивоу државе али и региона, обзиром да су за поменуте локалитете 
заинтересоване (у научном и туристичком смислу) и суседне државе које су у неким периодима 
историје биле присутне на истом. 

 
На видиковцу Калварија налази се породична гробница - капела Шмитмајерових око 

које су испредане локалне легенде (власништво католичке цркве) па је самим тим врло 
интересантна посетиоцима. Објекат се истиче и даје препознатљивост видиковцу међутим 
прилично је руиниран и представља потенцијалну опасност за посетиоце видиковца те ће 
Управљач морати да у наредном периоду иницира решавање овог проблема.  

 
VI ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

 
У летњем и јесењем периоду чести су пожари изазвани паљењем остатка усева који се 

онда могу проширити на падине заштићеног подручја и угрозити флору и фауну. Управљач 
примењује превентивне активности и спроводи појачан надзор и контролу на терену. Уска 
сарадња са пољочуварском службом у том периоду је од великог значаја, јер се надзор над 
ширим подручјем може спроводити истовремено. У случају избијања пожара Ватрогасно 
спасилачка служба Тител у релативно кратком року излази на терен како би се зауставило 
ширење ватре. Планиране активности у наредном периоду су праћење климатских услова и 
свакодневни мониторинг, излетиште и стазе за контролисано кретање посетилаца уређени су 
тако да је на снази забрана паљења ватре и сличних радњи које би биле ризичне и израда 
Плана заштите од пожара са свим припадајућим сагласностима. 
 
 

14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ 
ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У УПРАВЉАЊУ ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРОМ 

ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Сходно члану 69. Закона о заштити природе, финансијска средства за заштићена 
подручја од националног интереса, односно за реализацију њихових планова и програма 
управљања обезбеђују се из: буџета Републике Србије, накнада за коришћење заштићеног 
подручја, прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем, 
средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите 
природе, донација, поклона и помоћи и других извора у складу са законом. Истим чланом тог 
закона утврђено је да се средства буџета првенствено користе за финансирање радова и других 
трошкова на: 

1) чувању, одржавању и презентацији заштићених подручја (успостављање, опремање и 
обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег реда, медијско и друго јавно 
приказивање вредности, санација деградираних површина, управљање отпадом, развој 
информационог система и друго);  
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2) управљању посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и визиторских 
центара, штампање материјала намењених посетиоцима и друго);  

3) регулисању имовинско-правних односа (откуп или замена земљишта, накнада 
власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права коришћења, 
нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите); 

4) праћењу и унапређењу стања заштићених подручја (мониторинг, реинтродукција, 
рекултивација и друго);  

5)  уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса (програми, планови и 
пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде и друго). 

 
Планом управљања обухваћен је велики број активности за наредни десетогодишњи 

период. Које ће се од њих реализовати завиће и од средстава добијених на основу конкурса 
различитих фондова.  

 
Досадашња пракса у функционисању заштићених природних добара указује да постоји 

сталан недостатак средстава за реализацију основних послова у заштити добара у смислу 
редовног надзора, праћење стања, активне мере заштите, стручни кадар и опрема. Полазећи 
од наведених законских решења и текућег стања, а имајући у виду да је планирана реализација 
великог броја задатака и законских обавеза, неопходно је створити услове да се средства 
обезбеђују из свих потенцијалних извора. У наредном планском периоду, очекујемо 
стабилнији тренд у финансирању активности предвиђених годишњим Програмима 
управљања. У планирању финансијских средстава највећа непознаница су средства која 
можемо очекивати преко посебних пројеката и фондова, државних или ЕУ фондова. 
 
МЗЖС – Министарство заштите животне средине 
ЈЛС – Буџет јединице локалне самоуправе 
ПС – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 
СС – Сопствена средства (приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја) 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2023-2032. ГОДИНА – Табела планираних 
расхода заштићеног подурчја СРП "Тителски брег" 

       

  

Врста 
расхода 

Извори  и износи средстава (у динарима) 

МЗЖС ЈЛС ПС СС Укупно 

А.0 Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 

А.1 

А.1. Чување 
заштићеног 

подручја 
23.000.000,00 8.000.000,00 3.500.000,00 1.200.000,00 35.700.000,00 

А.1.1. Бруто 
зараде чувара  10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 

А.1.2. 
Опремање 
чуварске 
службе 

(набавка 
возила, 

опрема, алат,  
регистрације, 

поправке и 
слично) 

5.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 8.500.000,00 

А.1.3. 
Трошкови 
чувања и 
надзора 

3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 6.500.000,00 

  

А.1.4.Оснажи
вање људских 

ресурса 
(обуке, 

семинари, 
стручна 

предавања) 

1.000.000,00 500.000,00 0,00 200.000,00 1.700.000,00 

  

А.1.5. 
Доношење 
пројектно 
техничке и 

планске 
документациј

е  

2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 3.500.000,00 
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А.1.6. Развој 
информацион

ог система 
ГИС 

2.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 

А.2 

А.2. 
Одржавање 
заштићеног 

подручја 

14.000.000,00 12.500.000,00 1.000.000,00 0,00 27.500.000,00 

А.2.1. Бруто 
зарада 

стручног лица 
за заштиту 

природе 

5.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 

А.2.2 
Обележавање 
и одржавање 
заштићеног 

подручја 

3.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 

А.2.3 
Санација и 
управљање 

отпадом 

6.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

А.3 

А.3. 
Презентациј
а заштићеног 

подручја 

7.500.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 0,00 16.000.000,00 

А.3.1 
Трошкови 

маркетинга, 
медијског 

промовисања 
и наступа на 
сајмовима и 

др.  

3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

А.3.2. 
Промотивно 
едукативне 
активности 
(радионице, 
организација 
и учешће на 

округлим 
столовима, 

манифестациј
ама "Ноћ 

музеја", "Ноћ 
биологије" и 

сл.) 

2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 
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А.3.3 . 
Издавачка 
делатност 

2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

  Укупно А.0  44.500.000,00 27.000.000,00 6.500.000,00 1.200.000,00 79.200.000,00 

Б.0. Управљање посетиоцима 

Б. 

Б.1. 
Опремање 

Информативн
о-визиторског 

центра 
(канцеларијск

и простор, 
простор за 

пријем 
туриста, 
учионца, 

санитарни 
чвор и сл.) 

3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

Б.2  
Диорамски 

приказ одсека 
Тителског 

брега 

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 2.000.000,00 

Б.3. 
Трошкови 
сталних и 
гостујућих  
поставки 

(геологија, 
биологија и 

археологија и 
историја 
подручја) 

1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 

Б.4. Радови на 
санирању 

старе 
Барутане и 
привођење 

намени 
простора 

1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 

Б.5. 
Постављање 

интерактивни
х инфо 

пунктова и 

3.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 6.000.000,00 
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израде 
апликација 

Б.6. Пројекат 
приступачнос
ти особама са 
инвалидитето

м 

2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

Б.7. 
Пројектно 
техничка 

документациј
а и 

реализација 
привођења 

намени 
дворишног 
простора 

5.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

Б.8. 
Сувенирница 

СРП 
"Тителски 

брег" 

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 200.000,00 2.200.000,00 

Б.9. 
Штампање 
материјала 

3.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 200.000,00 4.700.000,00 

Укупно Б.0  20.500.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 400.000,00 35.500.000,00 

В.0. Регулисање имовинско правнх односа 

В.  

В.1. Откуп 
или замена 
земљишта 

10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 

В.2. Накнаде 
за 

ограничавање 
права 

коришћења 
или нанету 

штету 

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 
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Укупно В.0 10.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја 

Г. 

Г.1. 
Мониторинг 
сисара 

1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.700.000,00 

Г.2. 
Мониторинг 
мапирањем 
дистрибуције 
и бројног 
стања птица  

1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.700.000,00 

Г.3. 
Мониторинг 
инсеката 

1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.700.000,00 

Г.4. 
Мониторинг 
мапирањем 
дистрибуције  
биљних врста  

2.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 3.000.000,00 

Г.5. 
Мониторинг 
водоземаца и 
гмизаваца 

1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.700.000,00 

Г. 6. 
Интердисцип
линарна 
истраживања 
(валоризација 
екосистемски
х услуга, 
утицај 
климатских 
промена, 
археолошки 
локалитети,и
нвазивне 
врсте, оцена 
стања 
животне 
средине и сл) 

2.500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 
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Г.7. 
Истраживање 
лесних 
профила,  
морфострукту
рних 
геоморфолош
ких 
 облика и 
педолошких 
профила 

1.200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.700.000,00 

Г.8. Активне 
мере заштите 
и 
ревитализациј
а шумо 
степских 
станишта 

4.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.700.000,00 

Г.9. Активне 
мере заштите 
и 
ревитализациј
а степских 
станишта 

3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.200.000,00 

Г.10. Активне 
мере заштите 
птица 

3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 4.200.000,00 

Г.11. Активне 
мере заштите 
сисара 

3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 200.000,00 4.200.000,00 

Г.12. Активне 
мере заштите 
гмизаваца и 
водоземаца 

1.000.000,00 0,00 500.000,00 200.000,00 1.700.000,00 

Г.13. Активне 
мере заштите 
инсеката 

1.000.000,00 0,00 500.000,00 200.000,00 1.700.000,00 

Г.14. 
Успостављањ
е и 
одржавање 
рубних 
појасева 
заштите 

3.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 4.500.000,00 

Г.15. 
Реинтродукци
ја врста 

1.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 
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Укупно Г.0.  30.000.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00 43.700.000,00 

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса 

Д. 

Д.1. Наставак 
изградње 

инфраструкту
ре за 

посматрање 
птица, 

постављање 
инфо-паноа 

са 
најзначајнији

м врстама 
птица 

Резервата 

3.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 4.500.000,00 

Д.2. Уређење 
пешачких 

стаза 
2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 3.500.000,00 

Д.3. 
Одржавања 
прилазних 

путева, улаза 
и дрвених 

капија, 
уређење и 
одржавање 
видиковаца 

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 500.000,00 4.500.000,00 

Д.4. Пројекат 
"Степенице 
кроз епохе" 

1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,00 

Д.5. 
Уметничке 

инсталације у 
природи 

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 2.000.000,00 

Д. 6. Уређење 
археолошких 
локалитета 

2.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 3.500.000,00 

Д.7. 
Санирање 

небезбедних 
објеката на 
видиковцу 

1.500.000,00 500.000,00 0,00 200.000,00 2.200.000,00 
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Укупно Д.0 13.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 700.000,00 22.700.000,00 

Е.0. Остали некатегорисани послови 

E. 

Е.1. 
Противпожар

на заштита 
1.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

Е.2. Сарадња 
са 

информативн
им гласилима 
и стручним 
часописима  

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

Укупно Е.0 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

 

УКУПНИ 
ПЛАНИРАН
ИРАСХОДИ  

121.000.000 49.500.000 24.500.000 3.500.000 198.500.000 

 
 
 
 
                                                           в.д. директора УЗП „Тителски брег“ 
         
                                                                                                         _______________________ 
                                Зоран Павловић 
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ГАЛЕРИЈА ХРАНИЛИШТЕ СРП „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 
 

 

 
                

 
 
          
          


