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УСТАНОВЉЕЊЕ 
 
Подручје одсека и падина Тителског лесног платоа,  проглашено је 2012. године 

на основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-
исправка), на површини од 496 хектара, Уредбом Владе Републике Србије („Службени 
гласник РС“, број 56/12) за заштићено подручје од изузетног значаја односно I категорије 
као Специјални резерват природе „Тителски брег“ (у даљем тексту: Резерват). Уредбом 
су на подручју Резервата, 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 и које се стара и 
о осталим заштићеним природним и културним добрима на територији општине. 

  

Главни разлози проглашења и значај Резервата 
 
Подручје Резервата 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. 
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 од 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. 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, пличице, 
лесне шкрапе, провалије, лесне пећине, одсеци, сурдуци, плавине, одроње, сливци и 
лесне луткице). Због наведених одлика, Тителски брег представља објекат геонаслеђа 
националног и међународног значаја и од посебног интереса за научни и образовни рад.  

Падине Тителског брега су станиште разноврсног биљног и животињског света, са 
ливадско-степском вегетацијом на лесу, панонским термофилним шумама (медунац, 
црни јасен, руј),  ксерофилним шибљацима (степски бадем, степска вишња) и посебном 
заједницом лишајева. Од 630 таксона виших биљака, 19 биљака је строго заштићено на 
националном нивоу а најзначајније врсте представљају бабалушка, патуљаста перуника, 
гороцвет, валдштајнов лук,  тамнољубичасти лук, бобовњаста трноплодка и прутасти 
осак, док је Тителски брег последње забележено станиште ишчезле врсте ланолист 
(Alyssum linifolium) у Панонској низији и Србији. Бројна је фауна инсеката у којој је  

УВОД 
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утврђено 25 ретких и угрожених врста. Постоји  10 врста водоземаца, од којих су 6 врста 
строго заштићене (црвенотрби мукач, обична крастача, зелена крастача, гаталинка, 
обична чешњарка и жаба травњача) и 7 врста гмизаваца, са 4 строго заштићене врсте 
(барска корњача, ескулапов смук, белоушка, рибарица). Од 140 врста птица, преко 70 
врста су гнездарице а 115  врста су строго заштићене од којих су најзначајније 
пчеларица, брегуница, голуб дупљаш, обична белка, ветрушка, пупавац, степски соко, 
степска трептељка, обична траварка, црноглава траварка, пољска шева, мали сврачак. 
Од 33 врсте сисара 9 су строго заштићене врсте (водена ровчица,  текуница, пух 
лешникар, патуљасти миш, видра, хермелин, степски твор, дивља мачка), а посебно су 
значајне текуница и дивља мачка. 
 Биолошке вредности и еколошки значај подручја признати су на националном и 
међународном нивоу. Оно представља међународно значајно подручје за птице (IBA 
подручје), према критеријумима BirdLife International, национално значајно подручје за 
биљке (IPA подручја), по програму Plantlife International – PlantEuropa и део је националне 
еколошке мреже чије су основе постављене Уредбом о еколошкој мрежи („Службени 
гласник РС”, број 101/10). На основу Правилника о критеријумима за издвајање типова 
станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту 
приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени 
гласник РС“, 35/10) на подручју  је идентификовано  9 за заштиту приоритетних типова 
станишта од којих три типа станишта испуњавају и критеријуме за европску еколошку 
мрежу НАТУРА 2000 (субконтиненталне перипанонске жбунасте формације, од којих су 
овде присутне формације са степском вишњом, степским бадемом и панонски густиши са 
рујем и црним јасеном, затим панонске степе на лесу и станиште термофилне храстове 
шуме са медунцем и црним јасеном). 
 Истакнути висински положај над околном пространом равницом кроз које теку три 
велике реке (Дунав, Тиса и Бегеј) и атрактивна морфолошка динамика његових одсека на 
којима се просторно и временски смењују комплекси биљних формација и њихови 
визуелни сезонски аспекти, чине Тителски брег веома живописним и привлачним местом 
за посматрање, посету, уживање и одмор у природи и дају му карактер и функције 
изванредног видиковца. 

Тителски брег је од праисторије подручје организованог боравка и живота људи, а 
трагови тих активности су од посебног културно-историјског значаја и откривени су до 
сада на више места (Феудвар, Стубарлија /Чот/, Бостаниште /Кувеждин/, Калварија, Под 
Грацом  и  Краљев сурдук), међу којима је најзначајније Феудвар, насеље бронзаног и 
гводеног доба, из периода 1700-400 године п.н.е. Одлуком Народне скупштине Републике 
Србије, на основу Закона о заштити културних добара, Тителски плато је проглашен и 
категорисан као арехолошко налазиште од изузетног значаја („Службени гласник РС”, 
број 16/98). 

По својим геоморфолошким и геолошким обележјима, процесима и појавама 
везаним за та обележја, Тителски брег представља аутентичан природни објекат и 
простор у Републици Србији а у погледу изражености тих обележја као и бројности и 
статуса дивљих врста, пре свега виших биљака и птица, он је јединствен односно 
истакнут пример природног наслеђа Републике Србије.  

 
 

 Положај 
  
Резерват се налази у Војводини, на подручју југоисточне Бачке, у области 

Шајкашка. Належе на десну обалу реке Тисе, недалеко од њеног ушћа у Дунав. У 
његовом подножју, са северне стране налази се насеље Мошорин, са западне Шајкаш, са 
југозападне Вилово, а са јужне стране Лок и Тител, који је највеће насеље, а уједно и 
седиште истоимене општине. У административном погледу припада Јужнобачком округу, 
општина Тител. 
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Од Новог Сада је удаљен око 40 km, од Београда 
око 60 km, а од Зрењанина око 30 km. До резервата се 
може доћи из Београда или Новог Сада аутопутем Е-75, 
искључењем код Ковиља па регионалним путем Е-122 
до Шајкаша. Регионалним путем Р-110 који повезује 
Нови Сад и Ковачицу преко Шајкаша, Вилова и Титела. 
Затим зрењанинским путем до петње код Перлеза па 
регионални путем Р-133. Такође могуће је доћи до 
резервата и рекама Тисом и Бегејом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Исечак саобраћајне карте, 1:300 000 

 
Границе и режими заштите  
 
 Резерват се налази се на територији општине Тител и обухвата делове подручја 

катастарских општина (у даљем тексту: КО) Тител, Мошорин, Вилово и Лок, укупне 
површине 496 ha, од чега је 489 ha у јавној својини а 7 ha у приватној својини.  

Подручје чине три просторно одвојене целине односно сектора, и то сектор Тител 
– Мошорин, КО Тител и Мошорин,  површине 243,20 ha, сектор Мошорин - Вилово, КО  

 
Мошорин и Вилово, површине 70,00 ha и сектор Вилово - Лок, КО Вилово, Лок и Тител, 
површине 182,80 ha. 
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Око Резервата успостављена је заштитна зона, на територији општине Тител, 

делови КО Шајкаш, Вилово, Лок, Тител и Мошорин, површине 8643 ha. 
 

Режим заштите I степена, укупне површине 69,00 ha, односно 13,94% подручја, 

обухвата делове источног и североисточног одсека Тителског брега, односно следеће 
површине: 

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. 
 

Режим заштите II степена, укупне површине 246,00 ha, односно 49,62 % подручја, 

обухвата одсек Тителског брега од сурдука Стубанлија код Мошорина до Лока и пашњаке 
на лесној тераси код Лока, односно следеће површине: 

1) Северни обод,  површине  65,40 ha, КО Мошорин, 
2) Западни обод, површине 37,80 ha, КО Мошорин и КО Вилово, 
3) Јужни обод, површине 85,60 ha, КО Вилово, КО Лок и КО Тител, 
4) Пашњаци код Лока, површине 17,80 ha, КО Лок, 
5) Пашњаци код Водица, површине 39,40 ha, КО Лок. 
 
Режим заштите III степена, укупне површине 181,00 ha, односно 36,44 % подручја, 

обухвата видиковац Калварију, делове источног и североисточог одсека Тителског брега 
и десну алувијалну раван 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. 
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Структура површина по режимима заштите, начину коришћења и власништву 

14%

50%

36%

0%

Дијаграм површина по режимима заштите

Режим заштите I степена 
69.1577xa; 14%

Режим заштите II степена 
246.1299xa; 50%

Режим заштите III степена 
180.7691xa; 36%

 

2%

30%

45%

23%

Дијаграм структуре коришћења земљишта

Њива 9.96 xa; 2.01%

Шуме 148.29 xa; 29.89%

Пашоаци 222.12 xa; 44.78%

Осталп 115.69 xa; 23.32%
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УПРАВЉАЊЕ 

 
Вршећи послове за које је задужен и овлашћен, управљач ЈП „Тителски брег“ је од 

времена проглашења (мај 2012. године) редовно сачињавао годишње програме 
управљања, извештаје о њиховом остваривању и друга прописана управљачка 
документа (Правилник о унутрашњем  реду и чуварској служби СРП „Тителски брег“ и 
Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја СРП „Тителски брег“). Такође, 
извршио је и геодетску идентификацију граница и њихово обележавање на терену и 
обележио заштићено добро по Правилнику о начину обележавања заштићених 
природних добара. 

Од кључног значаја за управљање су права и дужности која Управљач има на 
основу Закона о заштити природе и режими заштите утврђени Уредбом о проглашењу. 
 

Режими заштите 

                                                                      Члан 5. 
На подручју Специјалног резервата природе "Тителски брег" и заштитне зоне из члана 3. ове 
уредбе није дозвољено обављати радове и активности за које се у складу са законом којим се 
уређује заштита природе утврди да могу одштетити вредности из члана 2. ове уредбе, пре свега 
структуру лесног одсека и пратеће облике његовог рељефа, популације, заједнице и станишта 
биљних и животињских врста, као и нарушити природне процесе, еколошку целовитост подручја и 
интегритет простора археолошких налазишта или значајно неповољно утицати на 
карактеристична обележја предела. 
На површинама са режимом заштите I, II или III степена непосредно се примењују забране радова 
и активности које су као такве утврђене законом којим се уређује заштита природе, а које регулишу 
режиме заштите у заштићеним подручјима. 
На подручју Специјалног резервата природе "Тителски брег" и на подручју заштитне зоне, осим на 
површинама са режимом заштите I степена, непосредно се примењују одредбе закона којим се 
уређује заштита природе и прописа донетих на основу тог закона које се односе на коришћење 
биолошких, биотехничких и хемијских средстава за заштиту екосистема и очување биолошке 
разноврсности, еколошки значајна подручја и еколошку мрежу, очување покретних заштићених 
природних докумената и заштиту и очување дивљих врста, укључујући контролу уношења 
алохтоних дивљих врста и сузбијање инвазивних врста. 
 
                                                                     Члан 6. 
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 човека.  
Радови и активности ограничавају се на:  

1) научна истраживања и праћење природних процеса; 
2) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе; 
3) 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.  

                                                                    Члан 7. 
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, управљања 
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: 

1) изградњу објеката и уређење простора за потребе очувања, унапређења и приказивања 
природних и културних вредности, реконструкцију и одржавање постојећих објеката 
саобраћајне и остале инфраструктуре;  

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

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

4) 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;  

5) 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.; 

6) санитарни лов дивљачи, заштиту и унапређивање популација дивљачи у ловишту и мере на 
унапређивању станишта дивљачи; 

7) контролисано, просторно и временски ограничено кошење и паљење травне вегетације и 
испашу, осим испаше свиња и постављања торова за стоку, који су забрањени; 

8) 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; 

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

10) очување, рестаурацију и стављање у функцију објеката културно-историјског наслеђа и 
традиционалног градитељства; 

11) 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; 

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

Дозвољени су радови и активности из члана 6. став 2. ове уредбе.  

                                                                     Члан 8. 
На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена спроводи се проактивна заштита 
ради очувања интегритета лесног одсека, рестаурације, одржања и унапређења природних 
екосистема и предела, очувања еколошке целовитости и одрживог коришћења природних 
ресурса. 
Радови и активности ограничавају се на:  

1) 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; 

2) газдовање засадима еуроамеричких топола на еколошки и економски прихватљив начин и 
формирање нових шумских засада на шумском земљишту аутохтоним врста дрвећа;  

3) одрживо газдовање популацијама и стаништима аутохтоних врста дивљачи, у складу са 
законом;  

4) 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; 

5) уређење места и постављање опреме за привремено одлагање и сакупљање комуналног, 
пољопривредног и шумског отпада; 

6) унапређење туристичке понуде и развој и промоцију одрживог туризма. 
Дозвољени су радови и активности из члана 6. став 2. и радови и активности из члана 7. став 2. 
тач. 1), 4), 5), 6), 9) и 10) ове уредбе. 
 

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Тителски брег“ 
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ПЛАН УПРАВЉАЊА  
 

Садржина, доношење и начин спровођења Плана управљања као кључног, 
десетогодишњег документа заштићеног подручја прописани су чл. 51-54. Закона о 
заштити природе. План управљања утврђује, на првом месту, оквир деловања ЈП 
„Тителски брег“ као управљача, на спровођењу мера чувања, одржавања, уређивања, 
презентације и коришћења Резервата у периоду 2013 – 2022. године.  

Предузећу је неопходна боља финансијска, стручна и политичка подршка 
меродавних и надлежних државних органа, институција и општине Тител да би 
направила озбиљнији напредак у чувању, презентацији и уређењу овог заштићеног 
подручја и његовом адекватном и одрживом коришћењу. 

Једино уз помоћ наведених субјеката Управљач може наставити да гради 
ауторитет правог домаћина на заштићеном подручју резервата и заштитне зоне и да на 
прави начин заступа и спроводи јавни интерес утврђен законом и актом о заштити. Обим 
и временски оквир извршења послова, извори финансирања и висина потребних 
средстава детаљно се утврђују годишњим програмима управљања. 

 
У Плану управљања посебан акценат ставља се на: 
 

- приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса, 
- оцена стања животне средине заштићеног подручја, 
- преглед конкретних активности, делатости и процеса који представљају 

фактор угрожавања заштићеног подручја, 
- дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја као 

и анализа и оцена услова за остваривање тих циљева, 
- приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и 

унапређењу природних и створених вредности, 
- приоритетне задатке научноистраживачког и образованог рада, 
- планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, 

развоју и уређењу простора, 
- просторну идентификацију Планских намена и режима коришћења 

земљишта, 
- активности на промоцији вредности заштићеног подручја, 
- студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију 

потребну за спровођење циљева и активности, 
- финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање 

поверених послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог 
обезбеђења. 

 
Будући да је ово први вишегодишњи План управљања који се доноси за ово 

заштићено подручје, у плану су највећим делом обухваћене делатности које се односе на 
иницијалне активности везане за обележавање Резервата, опремање и формирање 
чуварске службе, формирање инфо система везаног за Резерват, санирање депонија које 
се налазе у зонама заштите и друго. 

Поред активности око успостављања управљања и информисања грађанства о 
установљавању Резервата и зона заштите, овим Планом управљања предвиђене су и 
активности на изради потребне пројектне документације. 

Као главна стручна подлога за израду Плана коришћена је Студија заштите „СРП 
Тителски брег“ Предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје I  
категорије коју је урадио Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, 2011. годинe 

и Уредба Владе Републике Србије о проглашењу Специјалног резервата природе 
„Тителски брег” („Службени гласник РС“ број 56/2012). 
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ДРУГИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  
 
Од планова и програма меродавних за заштиту и управљање Резерватом, 

значајни су:  
 
а) Просторни план Републике Србије од  2010-2020. године  , који је усвојила Народна 
скупштина посебним Законом 2010. године („Службени гласник РС“, број 88/2010). 
Просторним планом Републике Србије је предвиђено да се исти спроводи програмима 
заштите заштићеног подручја, односно развоја природног добра. Како се у заштићеном 
подрчју СРП „Тителски брег“ налазе вредни простори са аспекта биодиверзитета  и 
значајни су за очување природних станишта дивље флоре и фауне. Због посебности 
заштићеног подручја СРП, израдиће се план подручја посебне намене, који ће бити 
усаглашени са Просторним планом. 

 
б) Регионални просторни план АП Војводина до 2020. године, који је донела  Скупштина 
АП Војводине 2011. године („Службени лист АПВ“,  број 22/11). Регионалним просторним 

планом је предвиђена заштита и унапређење животне средине, које се заснива на 
очувању природних вредности и непокретних културних добара кроз делотворно 
управљање заштићеним подручјима. Принципи се заснивају на планирању основа 
одрживог развоја  и рационалног коришћења природних ресурса, начелу индустријске 
екологије, кроз превенцију и санацију, обавезну процену утицаја планова, програма, 
објеката и активности на животну средину. Предвиђено је и повећање укупне површине 
под заштитом, успостављање националне еколошке мреже и идентификација подручја за 
европску еколошку мрежу NATURA 2000. Заштићена подручја биће највећим делом 
просторно укључена у површине еколошки значајних подручја,односно у подручја 
 европске еколошке мреже. Нарочита пажња ће бити усмерена на заштити великог броја 
појединачних дивљих биљних и животињских врста, у чему значајно место заузима 
заштићено подручје СРП „Тителски брег“. Предвиђено је  унапрееђење и јачање 
оспособљености управљача заштићених подручја. 

 

 

     
Регионални просторни план АПВ,  

Исечак карте 3.1 – Заштита природних добара и 3.2 - Туризам и заштита културних добара  

 
в) Просторни план општине Тител, који је донет 2008. године („Службени лист 

општине Тител“, број 17/78); тим просторним планом: 
Заштита и унапређење животне средине  као и Заштита природних и културих 

добара налазе се на Листи приоритетних активности за имплементацију ПП Општине 
Тител. У оквиру ових активности су и активности које се односе на СРП „Тителски брег“ и 
то на заштиту заштићеног подручја, санацију и рекултивацију напуштених депонија и 
осталих деградираних површина. 
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У поглављу о културним добрима, ПП наглашава бројне археолошке локалтете на 

територији општине Тител, од којих се најзначајнији налазе на Тителском брегу 
(Калварија је културо добро од изузетног значаја за Републику Србију и заштићен је 
забраном било каквих земљаних или грађевинских радова) . Обод Тителског брега је од 
стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе издвојен као археолошка зона, 
а читав плато ужива заштиту. 

У области туризма ПП предвиђено је активирање доминантних природних 
туристичких ресурса који се сматрају главним развојним потенцијалом општине Тител. У 
том смислу значајна пажња се посвећује видиковцима и осталој адекватној туристичкој 
инфраструктури на Тителском брегу која би била повезана са осталим зонама од значаја 
за туризам у приобаљу реке Тисе. Конкретно у приобаљу је, између осталог, урађен 
Главни пројекат и планирана изградња Спортско рекреативног и едукативног комплекса 
„Визиторски центар СРП Тителски брег“. 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.1 ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ 
 
Тителски брег представља усамљену лесну узвишицу на подручју југоисточне 

Бачке. Има облик развучене елипсе која се пружа дуж десне обале доњег тока Тисе. 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. 

 

 
 

1. ГЛАВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ, 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
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Историјат истраживања 
У великом броју научних радова, са разних аспеката, истраживан је Тителски 

лесни плато. Многи од њих указују на то да је у питању веома интересантан објекат, 
посебно са геолошко - геоморфолошког аспекта. 

Током последње деценије истраживачи се баве хронологијом палеогеографских 
етапа и доминантних палеогеографских процеса који су се одвијали током квартара на 
територији Војводине. Проучавали су литолошку грађу, генезу леса као и постанак 
Тителског лесног платоа покушавајући да објасне његов специфични облик и положај. 

О флори и вегетацији Тителског брега постоје бројни литературни и хербарски 
подаци који се углавном односе на значајније таксоне. Први писани подаци јављају се 
крајем 19. века. Највећи број радова о вегетацији Тителског брега настао је у другој 
половини 20. века. 

Ентомофаунистичка истраживања вршена су једино кроз аспект фауне осоликих 
мува. Проучавањем водоземаца и гмизаваца на просторима Србије и Војводине бавили 
су се многи истраживачи са почетка 18. века па све до краја 20. века 

Орнитофауна Тителског брега није довољно истражена. Први подаци о ширем 
подручју Тителског брега потичу са почетка 18. века. Да би тек у другој половини 20. века 
било објављено више радова о орнитофауни Тителског брега. 

 

Положај 
Тителски брег представља изоловано лесно острво на крајњем југоистоку Бачке, 

које је смештено у међуречју Дунава и Тисе. Издиже се 50 m из алувијалних равни ових 
река, док се југозападно од самог Титела надовезује на Тителску лесну терасу и на 
алувијалну раван Дунава. 

Елипсастог је облика што је последица ерозивног дејства дунавских и тиских вода. 
Са свих страна јасно је омеђен стрмим падинама и одсецима који се издижу од 35 до 55 
m у односу на околни простор. Површина овог лесног платоа износи 79,5 km2. Дужа оса 
оријентисана правцем северозапад-југоисток пружа се у дужини од 16,1 km, просечна 
ширина брега је 4,9 km, а највећа 7,2 km. Просечна надморска висина Тителског брега 
износи 120 m.  

 

Физичко-географске карактеристике 
 
Геоморфолошке одлике 
Геолошки, Тителски брег је састављен од леса на бази доње плеистоцених и 

горње плеистоцених глинаца, глине и пескова. Развија се у уобичајеној форми кречне 
песковите глине жуте боје која се лако дроби под прстима. 

 
Истраживачи овог подручја 

бележе различити број слојева леса 
и погребене земље - минимум од 2 
погребене земље и 3 леса и 
максимум од 7 слојева погребене 
земље и 7 слојева леса (Сурдук 
Дукатар на Тиси). Тако Тителски брег 
представља плато са највећим 
бројем слојева погребене (фосилне) 
земље и лесних хоризоната у нашој 
земљи. Постанак Тителског брега се 
везује за другу половину дилувијума, 
за време глацијалних фаза. 

                                    Слика 1: Лесни одсек на коме су уочљиве смеђе зоне  
                                                          (фосилне земље) и видљиви трагови геолошких истраживања 
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Елипсаста површина ове лесне заравни као да израња из околних нижих терена. 

Апсолутне висине околног терена крећу се у распону од 70 до 85 m. Највиша тачка 
надморске висине 130 m лоцирана је уз обалу Тисе. 

На заравњеној површини и на падинама Тителског брега, формирају се различити 
геоморфолошки и карстни облици: предолице, долине, висеће долине, лесне пирамиде, 
плећа, поличице, долине, провалије, лесне шкрапе, лесни одсеци, плавине, сливци, 
одроње и сурдуци.  

На њихов настанак су утицали атмосферски талози, ветрови, рад реке Тисе, али и 
биљни и животињски свет као и антропогени фактор. Као резултат акумулационе ерозије  
јављају се плавине, сливци и одроње, Тителска лесна тераса и алувијална раван Тисе. 
 
 

 
Слика 2: Лесне шкрапе  

 

Геoлошке одлике 
Тителски брег и његова непосредна околина изграђени су од стена квартарне 

старости.  
На падинама Тителског брега утврђена је серија хетерогених седиментолошких и 

литолошких карактеристика. Изнад лесно-алевритичне серије акумулиране су моћне 
лесно-палеоземљишне наслаге висине од 35 до 55 m. Лесно-палеоземљишне секвенце 
Тителског брега су формиране током млађег дела средњег плеиостоцена, наизменичним 
смењивањем еолске акумулације током хладних и педогенетских процеса током топлих 
палеоклиматских фаза. 

Лесни хоризонти представљају прашинасте наносе које су снажни глацијални 
ветрови депоновали у периглацијалним областима. Акумулација леса је прекидана у 
условима топле и влажне интерглацијалне климе, када су формирана фосилна 
земљишта. Захваљујући томе, у лесно-палеоземљишним секвенцама Тителског брега је 
сачуван веома поуздан палеоклиматски запис формиран током последњих приближно 
600.000 година.  

На локалитетима Феудвар и Дукатар уочен је слој тефре, вулканског пепела 
богатог пироксенима и фелдспатском и кварцном прашином.  

Суштинска особеност Тителског брега потиче како из његових рељефских 
карактеристика, тако и моћности поменутих лесних складова. Механички састав леса 
чине ситан песак, калцитна прашина и разни минерали. Пребогат је калцијум карбонатом 
(кречом). Атмосферске воде које се цеде кроз лес испирају тај креч. Горњи слојеви 
садрже мање калцијум карбоната у односу на доњи. 
 

Карстни облици 
Тителског брега 

 
- Предолице/лесне 

вртаче, 
- Долине, 

- Висеће долине, 
- Лесна пирамида, 

- Плећа, 
- Поличица, 

- Лесне шкрапе, 
- Провалије, 

- Лесни одсеци, 
- Одроње, 

- Лесне пећине, 
- Сурдуци 
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Земљиште Тителског брега 
- Сирозем; 

- Чернозем карбонатни, 
- Чернозем еродирани,  

- Чернозем бескарбонатни, 
- Чернозем карбонатни 

заруђени, 
- Ливадска црница карбонатна 

Биљке Тителског 
брега  

са „Црвене листе 
флоре Србије“ 

- Alyssum linifolium, 
- Adonis vernalis, 

- Dianthus giganteus 
   subsp. banaticus, 

- Iris pumila 
- Prunus tenella, 

- P. fruticosa,   
- Pulsatilla pratensis (syn. 

P. nigricans), 
- Sternbergia colchiciflora 

 

 

Геонаслеђе Тителског брега 
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. 

 

Хидрографске одлике 
На Тителском брегу подземне воде немају утицаја на вегетацију. На самом 

Тителском брегу копани (зидани) бунари су велике дубине. Ниво издани се налази на 
котама 75 до 95 m дубине. Што се тиче наводњавања Тителског брега постоји идејни 
пројекат и студија изводљивости. 

 

Климатске одлике 
Клима Тителског брега је умерено-континентална и климатске појаве на овом 

подручју не одударају много од оних широм Војводине, то је тип климе карактеристичан 
за макроклиматско подручје Панонске низије. Просечна количина падавина је 602 mm. 
Најмање падавина је у октобру (33 mm), док је њихов максимум у јуну месецу (82 mm).  

Средња годишња температура ваздуха износи 10,9 C°. Најтоплији је месец јул са 
средњом месечном температуром око 21,5 C°, а најхладнији јануар са – 1,3 C°.  

На подручју Тителског платоа најчешће дува кошава - југоисточни ветар. Јављају 
се и северозападни и западни ветрови.  

 

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. 

 
 

Биолошке карактеристике 
  

Флористичкe одлике, богатство и 
разноврсност 

Близина Тисе доприноси ублажавању климатских 
екстрема на појединим орографским облицима Тителског 
брега. „Питомија“ клима влада и у сурдуцима који су 
заштићени од ветрова. Насупрот томе стрми одсеци 
отворени ка Тиси и највиши делови Тителског брега на 
сталном су удару источног ветра-кошаве, који потенцира 
континентални карактер климе на овом подручју исто као и  
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Групације степске 
вегетације   

Тителског  брега 

- Eu-Festucion 
rupicolae    

- Cynodonto-
Festucion rupicolae-

pseudovinae,  
- Festucetalia 
valesiacae, 
- Заједница 
лишајева 

 

 
широм Војводине. Последица оваквих климатских услова је специфичан и разнолик 
биљни свет на падинама Тителског брега, често реликтног карактера. Треба напоменути 
да је вршни, заравњени део платоа који је био приступачан човеку и погодан за обраду, 
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. 

У флори Тителског брега, најзначајније су свакако 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). 

 
 

 
Слика 3: Ниска перуника (Iris pumila f. pumila) 

 
За обраду у Црвеној књизи флоре Србије са подручја Тителског брега биће унете 

Alyssum linifolium, Sternbergia colchiciflora, Adonis vernalis, Prunus tenella, P. fruticosa, 
Dianthus giganteus subsp. banaticus, Iris pumila и Pulsatilla pratensis (syn. P. nigricans). 

Већина ових врста је елемент аутохтоне вегетације карактеристичне за падине Тителског  
брега уз реку Тису – У прилогу табеле 1. и 2. 

Екосистемска разноврсност на падинама Тителског брега условила је и висок 
степен диверзитета флоре. Сем поменутих ретких биљака на овом подручју расле су још 
неке врсте које заслужују пажњу са аспекта заштите и унапређења стања њихових 
популација. Дугогодишње присуство човека је резултирало наглашеном деградацијом 
правегетације и нестанком неких врста. Ради спречавања понављања овог случаја код 
врста које су на прагу ишчезавања, неопходно је, са законске стране, заштитити подручје 
Тителског брега у целини.  

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. 
  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, у биљно географском погледу, је  

Вегетацијски типови  
Тителског  брега 

- Зељаста вегетација, 
- Вегетација шибљака,  
- Шумска вегетација, 
- Заједница лишајева 
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Ендемска вегетација 
Тителског  брега  

 
панонски субендеми  
- Chama ecytisus   heuffelii,  
 -Dianthus pontederae 
  subsp.  
- Pontederae,  
- Achillea asplenifolia  
- Melampyrum barbatum 
  var. kitaibelii. 
 
 панонски ендеми  
- Centaurea scabiosa 
  subsp. Sadleriana, 
- Dianthus pontederae 
subsp. giganteiformis. 
 
 балкански ендеми  
- Allium atroviolaceum,                 
- Centaurea grinensis 
  subsp. Fritschii,  
- Dianthus banaticus 

 
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.   

 

Биоценолошке карактеристике и фрагилни елементи Тителског 
брега  

На Тителском брегу доминира реликтна степска заједница, чија је карактеристика 
ограничено распрострањење, флористичко богатство, бујност својих састојина и 
доминација правих степских врста понтског обележја, као што су: Adonis vernalis, Allium 
rotundum subsp. waldsteiniii, Chrysopogon gryllus, Nonnea pulla, Sternbergia colchiciflora и др.   

На благо нагнутим падинама  и предолицама издвajају се: 
  - Панонска лесна степска формација Festucetum valensiacae која представља 

преовлађујућу компоненту у биљном покривачу Тителског брега, 
 - Најнеприступачнија места Тителског брега и вршне делове падина заузимају 
полупустињске састојине у којима доминира Kochietum prostratae, која је изузетна 

реткост Војводине и Панонско-карпатског басена.  
  У подножју брега и у сурдуцима заступљене су долинске ливаде које немају значај 
као степске заједнице које су станишта строго заштићених врста флоре, већ само као 
карика у одржавању екосистемске стабилности. 
  Дрвенасту вегетацију Тителског брега сачињавају екосистеми шибљака и 
ксеротермних шума која је значајна са аспекта очувања укупног биодиверзитета. 

 

Фрагилни (високо рањиви) екосистеми Тителског 
брега су специфична група екосистема од посебног 
значаја за заштиту. Због своје ниске отпорности услед 
негативних антропо-зоогених утицаја могу претрпети брзе, 
дубоке и често неповратне промене. На Тителском 
брегу, високо рањиви екосистеми су пре свега шумо-
степски екосистеми, односно мозаик  биљних  заједница  
ових климазоналних екосистема. Губитком њихових 
природних одлика и њиховом деградацијом трајно се губи 
њихова аутентична изворна биолошка разноврсност која 
их је карактерисала. У процесу деградације фрагилних 
екосистема нестају многе угрожене биљне и животињске 
врсте, значајне не само за регионални него и за глобални 
генофонд и биодиверзитет.  

 

 

 

 

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:  
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- 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). 
  - 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, а у складу У 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 литературних података о истраживаним групама инсеката на подручју 
ободног дела, односно на падинама Тителског брега, утврђено је присуство 25 врста 
ретких и угрожених 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 сирфида 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. Тиски цвет (Palingenia  
longicauda), некада је био широко распрострањен у равничарским водотоцима Европе. 
Представља изузетно ретку и критично угрожену врсту Јужне и Централне Европе. 
Сматра се терцијерним реликтом. Сматра је ендемичном за притоке Дунава у Карпатском 
басену. Типична је врста низијских река и влажних станишта непосредно уз њих. Наведена 
је и на Карпатској Црвеној листи угрожене флоре и фауне, Директиви о стаништима ЕУ и 
Бернској конвенцији. У Србији има статус строго заштићене врсте. 

 

 
                      Слика 4: Тиски цвет (Palingenia longicauda)  
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Фауна птица 

 Због својих орнитолошких вредности, Тителски 
брег је уврштен у листу значајних подручја за птице у 
Србији - IBA подручја (RS 037). Орнитолошка 
вредност се пре свега огледа у богатству ретких и 
угрожених врста птица на гнежђењу на степским и 
ливадским стаништима и на лесним одсецима. 
  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 137 врста птица. У завичајне птице, које 
на Тителском брегу изводе потомство, могу се 
уврстити 73 врсте птица.  
  Лесни одсеци су веома погодни за гнежђење 
птица које у лесу копају вертикалне рупе за своје 
гнежђење, а то су пре свега пчеларица (Merops 
apiaster) и брегуница (Riparia riparia).  

                                                                                                                            Слика 5: Пчеларица (Merops apiaster) 

 
  Друге врсте птица које такође насељавају лесне одсеке, заузимају рупе које су 
слободне и при томе их покушавају прилагодити својим потребама. Ту спадају 
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). 
   На источним обронцима Тителског брега ка Тиси, у зони великих лесних одсека и 
остатака шума, гнезди се 2-5 парова голуба дупљаша (Columba oenas). Ова врста веома 

је ретка и спорадично распрострањена у Војводини, а популација на Тителском брегу 
представља њен значајан део од око 4%. 
  На лесним одсецима гнезда повремено прави гавран (Corvus corax). На 

северним,  источним и југозападним падинама Тителског брега са лесним одсецима, 
гнезди се укупно 3-4 пара гавранова. Посебно је значајно истаћи да се повремено у гнезду 
гаврана на лесном  одсеку изнад Тисе, крајем ХХ века гнездила изузетно ретка врста, 
степски соко (Falco cherrug).  

 

Многе врсте птица, типичних представника 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. То су пре свега 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). На 

Тителском брегу и околини, а посебно  код колоније текуница, повремено се појављују 
орлови крсташи (Aquila heliaca), чак и у периоду гнежђења. Ову појаву потребно је 
појачано пратити, и по могућности спровести мере да се успостави и одржи гнездећи пар.  

У највредније локалитете за заштиту фауне птица на Тителском брегу треба 
посебно издвојити:  

-  Лесне одсеке код Ковачевог салаша наспрам 14-15 речног km тока Тисе, 
-  Лесне одсеке код Рогулићевог салаша,  
-  Лесне одсеке код Дукатара,  
-  Лесне одсеке код Јеловец салаша изнад рибњака Мошорин,  
-  Лесне одсеке и пашњаке код Белог Сурдука,  
-  Лесне одсеке и пашњаке на падинама код Лока,  
-  Пашњаке и влажне ливаде у долини испод Брега код Лока,  
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-  Мала острва на Тиси уз Тителски брег, наспрам 15. и 17. речног km,  
- Остаци природних шума и шикара са рујем на источним падинама Тителског 

брега, наспрам 19 -15. речног километра Тисе.  

Основне вредности фауне птица Тителског брега су у значајној мери измењене и  
нарушене,  узевши  да  је  већина  аутохтоних  станишта  на  платоу претворена у 
пољопривредне површине што је довело до деградационих и проградационих промена у 
саставу и структури орнитофауне, које су пре свега последица човековог утицаја на 
пределе Тителског брега, било кроз преоравање, крчење шумске и шумо-степске 
вегетације или промену намене и начина коришћења простора (замирање сточарства, 
градња викенд насеља, путне мреже, копова, итд). Посебно негативно било је плантажно 
сађење топола на сва острва на Тиси и дуж плавног подручја уз Тителски брег. 

Због сталних антропогених утицаја на ужем и ширем простору, многе врсте птица су 
сасвим нестале са подручја Тителског брега, док су се пак неке друге почеле редовније 
појављивати, па чак и гнездити. 

 

Нестале врсте 

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).  

 

Значајне врсте птица Тителског брега  

Орнитолошка вредност подручја Тителског брега се огледа у броју ретких и 
угрожених врста. Многе врсте птица, које се на њему могу срести, значајне су у 
националним и међународним размерама, што је исказано њиховим присуством на 
одговарајућим листама, правилницима и конвенцијама:  

- 115 Строго заштићених врста (Правилник о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива; 
Службени гласник РС 5/2010),  

- 51 врста налази се на SPEC листи (врста значајне за заштиту у Европи), од 
чега SPEC 1 -31, SPEC 2 -16, SPEC 3 -4. Врсте категорисане као SPEC 1, 
спадају у групу најугроженијих животиња на Планети. Међу њима, повремено 
или редовно се у гнездећем периоду на степским стаништима виђају орао 
крсташ (Aquila heliaca) и степски соко (Falco cherrug), а уз водена станишта 
орао  белорепан (Haliaeetus albicilla) и мали вранац (Phalacrocorax pygmeus).  

- 85 врстa захтева посебне мере заштите станишта према Бернској 
конвенцији, 3 врсте налазе се на Додатку I Бонске конвенције, 7 врста налази се 
на додатку II Бонске конвенције. 

Као пример позитивног утицаја на унапређење богатства фауне птица северног 
дела платоа и падина Тителског брега може се навести градња шаранских рибњака 
источно од  Мошорина. Захваљујући  њиховом  присуству, падине тог дела Тителског брега 
редовно надлећу орао белорепан (Haliaeetus albicill a), црна рода (Ciconia nigra), разне 
врсте чапљи, галебова и чигри, док се у јесен и зиму спуштају велика јата гусака и патака.  
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Фауна водоземаца и гмизаваца 
На Тителском брегу живи 9 врста из класе водоземаца (Amphibia), сврстаних у један 

ред и 5 фамилија, што чини 39% од укупно 23 врсте које су забележене на територији 
републике Србије, односно 53% од 17 врста водоземаца који живе на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. 

 

 Фауну гмизаваца чини 11 врста сврстаних у 2 
реда, са 2 подреда и 4 фамилије, што је 50% од укупно 
22 врсте које су забележене на територији републике 
Србије, односно 73% од 15 врста гмизаваца који живе 
на територији Аутономне Покрајине Војводине.  

 

 Ови подаци указују да је подручје Тителског брега 
значајно као репродуктивни центар фауне водоземаца и 
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 једино 
место где могу успешно да заврше свој репродуктивни 
циклус, односно да положе јаја, и једино место где могу 
да презиме.  

 

 
                                       Слика 7: Зелембаћ (Lacerta viridis) 

 

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, пре свега на падинама лесне терасе и 
сурдуцима уз Тису.    
 Фауна сисара Тителског брега условљена је, са једне стране положајем, педолошким 
карактеристикама и рељефом лесне заравни, а са друге стране антропогеним утицајем који је 
у великој мери утицао на измену исконског екосистема. Новонастали еколошки услови 
узроковали су повлачење, или потпуни нестанак неких врста, а на њихово место долазак 
других врста. Са овог подручја сматрају се несталим дабар (Castor fiber), веверица (Sciurus 
vulgaris), пух (Glis glis) и слепо куче (Spalax leucodon). Недостатак шумских станишта са 

дупљама старих стабала узрочник су да писаних података о представницима реда љиљака 
(Chiroptera) нема, мада су поједине врсте вероватно присутне на подручју Тителског брега. 
 Фауну сисара Тителског брега сачињавају представници: бубоједа, глодара, звери, 
папкара и копитара. 
  Из групе бубоједа (Insectivora) подручје настањује јеж (Erinaceus concolor), ровчице 
родова Sorex, Crocidura и Neomys, као и кртица (Talpa europaea). Ови су ситни сисари 
распрострањени готово у свим типовима станишта. Једино су водена ровчица (Neomys 
fodiens) и мочварна ровчица (Nеоmys anomalus) становници влажних станишта, како уз 

Тису, тако и канала  уз пашњаке између Брега и села Лок. Водена ровчица је строго 
заштићена врста, а остали набројани представници бубоједа су заштићене врсте. 
  Из реда зечева (Lagomorpha) на Тителском брегу и околини присутан је пољски 
зец (Lepus europaeus), значајна ловна дивљач подручја.  
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 Фауна глодара 

 Са највећим бројем врста и највећом укупном бројношћу, на подручју Тителског 
брега присутни су глодари (Rodentia). Ораничне површине на платоу Брега и околним 
њивама настањује хрчак (Cricetus cricetus) који је на списку строго заштићених врста. 

 Уз хрчка се, као доминантна врста глодара из породице волухарица, јавља пољска 
волухарица (Microtus arvalis). Некада широко распрострањена, риђа шумска волухарица 
(Clethryonomys glareolus), на подручју Тителског брега се евентуално може наћи у 

сурдуцима уз Тису. Опстанак ове, у Војводини све ређе врсте, директно је условљен 
ревитализацијом некадашњих форландских шума и остатака храстових заједница, а на 
подручју Тителског брега сурдука обраслих дрвећем и грмљем, као и деградираних 
шумских састојина храста медунца  јужно од Мошорина. У сваком случају, будућа 
истраживања овог подручја биће усмерена и на ову врсту. Хигрофилна врста, водена 
волухарица (Arvicola terrestris) је данас присутна на влажним земљиштима уз канале око 

Тителског брега.  
  Међу мишевима (породица: Muridae), на подручју Тителског брега присутне су 
врсте: пољски миш (Apodemus sylvаticus) и пругасти миш (Apodemus agrarius), који је за 
разлику од претходне врсте, значајније присутан у врзинама и шибљацима уз обрадиве 
површине, уз Тису и у сурдуцима, као и уз канал који одваја пашњачке површине од 
ораница  према  селу  Лок. Домаћи миш (Mus musculus) је врста везана како за обрадиве 
површине, тако и за људска насеља. Уз пољског миша и хрчка представља доминантну 
врсту ситних глодара. Сиви или путнички пацов (Rattusnorvegicus), такође је становник 

овог подручја, пре свега људских насеља и викенд зона. 
Станишни услови Тителског брега дозвољавају да се као потенцијалне врсте наводе 

и патуљасти миш (Micromys minutus), а међу волухарицама и подземна волухарица 
(Pitymys subterraneus), становник отворених, травних станишта. У густишима сурдука 
свакако живи и пух лешникар (Muscardinus avellanarius), а могуће је и присуство степског 
скочимиша (Sicista subtilis). Патуљасти миш, пух лешникар и степски скочимиш 

представљају строго заштићене  врсте. 
 
 

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. Очувањем њених 
станишта, као приоритетан задатак 
управљања заштићеним подручјем може 
повећати њену бројност. Једна од мера 
за очување и унапређивање станишта и 
тиме повећање густине њених 
популација је подстицање 
традиционалног коришћења пашњака – 
испаша,  кошење и одвођење и/или 
снижавање нивоа подземних вода. 

Слика 8: Текуница (Spermophilus citellus) 
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Фауна звери (месоједи) 

 Из групе месоједа (ред: Carnivora), на Тителском брегу се среће лисица (Vulpes 
vulpes), јазавац (Meles meles), ласица (Mustela nivalis), мрки твор (Mustela putorius) и куна 
белица (Martes foina). Хермелин (Mustela erminea), степски твор (Mustela eversmanni), 
куна златица (Martes martes) и видра (Lutra lutra), могу се сматрати потенцијалним 

становницима овога подручја.  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  врсте  док се остале наведене врсте налазе на 
списку заштићених врста.  
 Дивља мачка (Felis silvestris), која је донедавно имала највећу бројност у 

Војводину у форландским шумама средњег и доњег тока реке Тисе, данас је у знатној 
мери изгубила своја станишта, заменом аутохтоних врбових и тополових шума уз реку 
засадима брзорастућих топола. Ови захвати представљају значајну деградацију 
простора, а у односу на дивљу мачку како губитак склоништа, тако и осиромашење 
хранидбене базе. Дивља мачка се на територији Војводине 
налази на списку строго заштићених врста. На простору Тителског брега и његовог 
окружења, може се очекивати и појава шакала (Canis aureus) и кунопса (Nyctereutes 
procyonoides), врста које су у експанзији у Панонској низији.  
 
 Фауна папкара 

Као најзаступљеније представнике папкара (Artiodactyla) на Тителском брегу 
можемо навести: дивљу  свињу  (Sus scrofa) и срну (Capreolus capreolus). Као ловна 
дивљач, предмет су посебног газдовања, које је, у складу са природним условима 
станишта, усмерено на њихово  очување и рационално коришћење. 

 

Предеоне одлике заштићеног подручја 
 

 Заштићено подручје „Тителски брег“, представља лесну зараван или боље речено 
лесно острво изузетних амбијенталних и естетских квалитета. Смештено је у југоисточном 
делу Бачке недалеко од ушћа Тисе у Дунав. Тителски брег је издалека препознатљив по 
својим таласастим брежуљцима који се питомо спуштају ка Тителу, Локу, Вилову и 
Мошорину, а стрмим одсецима, често високим и до 30 м, на истоку према реци Тиси. 
 
  Његове питоме и благе падине покривене су ниским травним покривачем са 
исконском степском заједницом. Још је праисторијски човек успео да заравњени део 

платоа подреди себи и својим 
потребама, да га приведе култури 
и отргне од природе, док су 
брежуљкасти терени остали 
необрађени. Само се стока 
напасала на пустим падинама 
утабавајући  стазе - „поличице“. 
Тако су настале  „поличице“ или 
заравњени, огољени  делови  на 
падинама, између којих је остао 
појас покривен вегетацијом. 
Хоризонталне „поличице“ које се 
виде и из подножја дају 
специфичност обронцима и 
предеоном лику Тителског брега. 

Слика 9: Поличице 

                  Одсеци уз Тису, блокови леса, пласт, висеће долине и поготово сурдуци друга 
су  пејсажно-амбијентална одлика овог платоа. Док су окомити лесни одсеци голи или под 
ретким,  разбацаним састојинама заједнице ендемских лишајева, дотле су сурдуци често  
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непроходни од густе, углавном жбунасте вегетације. Шибљаци и ливаде дају печат 
долинама и вододеринама.  
  Сви лесни облици на Тителском брегу су, 
као и на другим лесним платоима широм 
Панонске низије, јако променљиви. Киша и ветар 
их тешу и спирају. На лесне одсеке Тителске 
заравни највише делују воде реке Тисе, које их 
еродирају, те тако стварају одроне, а  у подножју 
плавине. Када се вода повуче, обале Тисе остају 
„пошљунчене“ необичним и  чудесним облицима 
кречних конкреција. Накнадно их глачају речни 
таласи, стварајући познате лесне луткице.  
 
              
                                                                                               Слика 10: Лесне лутке 

 
 Тителски брег је представник сувог, безводног подручја и ниске ксеро-

термофилне вегетације. Карактеришу га лесни предели ван домашаја поплавних и 
подземних вода, под правом и реликтном степом. Спада у типичне отворене типове 
предела са више издвојених биотопа. 
  За разлику од ниског дела Шајкашке где доминирају барско-мочварни и 
слатински типови предела, на Тителском брегу преовладава другачији тип екосистема. 
Основна предеона карактеристика је блага заталасаност терена, зелени  брежуљци 
покривени ниском травном вегетацијом. Једноличности предела и биљног покривача 
разбијају местимично присутни багремари и шибљаци поготово у сурдуцима, као и 
полупустињска заједница развијена у виду венца по вршном ободу платоа.  

Уз узан полој Тисе испод Брега северно од места Тител и тиске аде су 
станишта на којима су природне поплавне шуме замењене засадом еуроамеричких 
топола.  
 

Еколошки коридори 
 

 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.  
  Коридори омогућавају комуникацију између заштићених подручја и/или станишта 
заштићених и строго заштићених врста на територији АПВ. Формирање и очување 
проходности ових еколошких коридора, који треба да преузму неке функције природне 
вегетације, је од приоритетног значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета ширег 
региона. Простори који одговарају еколошким коридорима представљени су 
међународним коридором реке Тисе која је у уском обалном појасу у непосредном 
контакту са природним и полуприродним стаништима Тителског брега, СРП «Царска бара» 
и значајним еколошким  подручјима  у  Потисју, предвиђеним  за  заштиту  у  
националним  и  регионалним  планским  оквирима (Просторни план Р. Србије 2010-2020, 
Регионални план АП Војводине, предлог).  

Како водоток реке није део заштитне зоне Тителског брега а од великог је значаја 
за функционално повезивање утицаја реке и уског обалног појаса на станишта  
заштићених врста  и  друге природне одлике и вредности, одређене мере заштите у 
уређењу простора и њихово спровођење је од великог значаја за очување еколошких 
коридора. 



Специјални резерват природе „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 

План управљања за период 2013 - 2022.   

 

26 Јавно предузеће „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ Тител 2013. 

 

 

1.2 СТВОРЕНЕ ОДЛИКЕ  
 

Културно-историјско наслеђе  
 
Током праисторије Тителски брег је представљао „острво“ усред меандара и 

рукаваца  разливене Тисе, баруштина и ритских предела Шајкашке, те је погодовао као 
уточиште древном човеку. О томе сведоче археолошки налази из бронзаног и гвозденог 
доба. 

Бирајући између равничарских, мочварних станишта и висински доминантне 
Тителске лесне заравни, праисконски човек се определио за другу варијанту. Поред 
повољног положаја за осматрање и заштићености од најезде непријатељских хорди, 
тиме је добио простор за живот углавном лишен шума, односно територију под 
разнотравном  ниском  степом. То је подразумевало, поготово на заравњеном, вршном 
делу платоа, повољне услове за гајење житарица. Падине овог брега са својом 
нискотравном вегетацијом биле су погодне за сточарство, а Тиса је перманентно нудила 
богат улов рибе, те је риболов био посебно значајан за становнике праисконских 
насеља на брегу. 

Тителски брег је био предмет археолошких истраживања у више наврата. Први 
подаци о археолошким налазима на Тителском брегу и Шајкашкој датирају још од пре 300 
година.  

Археолошки локалитет Феудвар се налази на северној ивици Тителског платоа, око 
4 km  источно  од  Мошорина. Укупна очувана површина насеља Феудвар износи 3 900 m2. 
Oko 1 km источно од овог насеља је некропола формирана између два сурдука, на 
заталасаном делу терасе изнад активног тока Тисе. 

 
 

     
Слика 11 и 12: Археолошки локалитет „Феудвар“ код Мошорина 

 
Археолошким истраживањима утврђено је да остаци насеља потичу из времена 

од 1700 године п.н.е. до IV века п.н.е. из периода бронзаног и старијег гвозденог доба. 
Пронађен материјал из бронзаног доба припада тзв. „Ватинској култури“. Важно је истаћи 
да на Феудвару постоје материјални докази присуства човека гвозденодобне културе 
која је код нас позната као  „Босутска  група“. Јединственост Тителског платоа се огледа  
у томе што су на релативно ограниченом простору постојала насеља из разних 
праисторијских периода и различитих култура, чији остаци су до сада у великом делу 
остали сачувани. 

Поред локалитета Феудвар и Стубарлија, на Тителском платоу евидентирано је још 
4 значајна археолошких локалитета – вишеслојни локалитет „Калварија“ код Титела, 
проглашено је 1971. године културним добром од изузетног значаја за Републику Србију,  
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затим средњевековно насеље „Бостаниште“ код Мошорина, некропола из бронзаног доба 
„Под Грацом“ код Лока и сарматска некропола „Краљев сурдук“ код Мошорина.  
 

Насеља и инфраструктура 
 
Општину Тител сачињава 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 равни реке 

Дунав и реке Тисе, као и лесној тераси.  

 
                 Слика 13: насеље Тител 

 
Друго по величини насеље је Шајкаш, које не лежи уз падине Тителског брега. 

Помиње се 1254. године као утврђење Сентиван.  
 
Мошорин се убраја у већа насељена места општине Тител. Датира из 1554.године. 

У другој половини XVII века био је ненасељен, да би се обновио 1690. доласком Срба 
под вођством Арсенија III Чарнојевића.  

 
Насеље Гардиновци најудаљеније је од Тителског брега. Саграђено је на делу 

јужне бачке лесне терасе уз леву обалу Дунавца. Насеље је збијеног типа.  
 
Насеље Лок је такође, збијеног (панонског) типа. Смештено је на нееродираном  

делу  алувијалне терасе Дунава. Први подаци о насељу су  из 1445.  године, у саставу 
Бачке жупаније. Под данашњим називом постоји од 1690. године.  

 
              Слика 14: насеље Лок 
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Вилово је најмање насеље подно Тителског брега. Као и сва остала насеља овог 

дела Шајкашке збијеног је, панонског типа. Насеље је издуженог облика и прати 
западну ивицу Брега. Вилово се помиње у XVIII веку, када је формиран  „војнички  
шанац“. 

 
          Слика 15: насеље Вилово 
 

Из  свега  наведеног,  може  се  закључити  да  су  насеља  општине  Тител веома 
стара, збијеног, тзв. панонског типа.  

 

Становништво  
Према последњем попису Републичког завода за статистику 2011. године општина 

Тител броји 15.738 становника, при чему је просечна старост становништва 41,2 а 
просечан број чланова домаћинстава је 3,1. Имамо око 5,75% становништва са вишим и 
високим образовањем, али и свега 35% економски активног становништва од чега је чак 
24% незапослено. Економски неактивно становништво, у које спадају деца, ученици, 
студенти, пензионери, домаћице чини чак 65% становништва. Обзиром на негативни 
природни прираштај од -6,4 прогнозе указују на старење становништва и негативне стопе 
миграција.  

Наведени подаци разлог су што према степену развијености јединица локалних 
самоуправа, општина Тител спада у групу недовољно развијених, чији је степен 
развијености у распону 60% до 80% од републичког просека. 

 

Делатности 
Од првих момената насељавања Тителског брега, основне делатности човека биле 

су лов, риболов, сточарство и ратарство. Археолошка истраживања су показала да је 
лончарство било најстарији занат на овом простору, од када се учвршћују темељи свих 
уобичајених  заната, чији су производи од пресудног значаја за живот човека.  

 

 
Пољопривреда 
Пољопривреда је основна делатност житеља овог краја. Доминира ратарство и 

сточарство. Пољопривредна производња учествује са 65% у бруто дохотку општине. 
Последњих година приметан је пораст сточарске производње. Уз значајна улагања 
пољопривреда  би могла постати један од најзначајнијих покретачких фактора у развоју  
општине. 

 

Шумарство – антропогене шуме  
Антропогене (сађене) шуме на подручју Тителског Брега заузимају највеће шумске 

површине. Подизане су на различитим местима, од најнижих као што је полој  реке  Тисе,  
до  највиших, на падинама Тителског брега. При том се, у настојању  да  се  подигну  
шумски засади који за најкраће време даје велики прираст, није водило рачуна о  
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еколошким условима станишта. Једино се сађене шуме беле врбе налазе на 
одговарајућим ниским и влажним стаништима, која се по еколошким захтевима и 
специфичностима станишта минимално разликују од природних шума. 

Флористички састав сађених шума је сиромашан. На нижим, влажнијим 
стаништима у спрату дрвећа поред ЕА топола налазе се још бела врба (Salix alba) и 
пољски  јасен (Fraxinus  oxycarpa). Међутим, њихова присутност није условљена 

садњом, већ је последица спонтаног развоја. Бела врба се развила вегетативним путем 
након сече, док се пољски јасен спонтано насељавa на тим просторима.  

 

 
            Слика 16: Остаци аутохтоних шума у сурдуцима Резервата 

 
У сађеним шумама уз реку, поред еуроамеричке тополе може се срести дуд (Morus 

alba), клен (Acer campestre) и пајавац (Acer negundo). Ове  врсте појавиле су се спонтано, 
најчешће са појединачним примерцима, у процесу проградације. У спрату жбуња јавља 
се већи број врста, од којих су најкарактеристичније врсте багремац (Amorpha fruticosa), 
амерички јасен (Fraxinus americana), бели дуд (Morus alba) и пајавац (Acer negundo). 

Ове врсте су страног порекла, а с обзиром на брзину ширења представљају опасност 
за обнову аутохтоних шума. Спрат зељастих биљака је добро развијен. Поред шумских 
елемената налази се и већи број ливадских врста, које су слабе виталности. Њихова 
присутност је одраз  измењених станишних услова.  
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                Слика 17: Антропогене шуме еуроамеричке тополе 

 
На падинама Тителског брега најзаступљеније су сађене шуме багрема (Robinia 

pseudoacacia). Ове састојине се гаје углавном као изданачке једнодобне шуме. Багрем 

је овде засађен у једном од најбоље очуваних степских подручја наше земље, на 
стаништима реликтне степске вегетације и станишту ксеротермних шума медунца. 
Очувана је само једна шумска оаза, која је од посебног значаја због реликтних обележја.  

Багрем је на овим просторима познат као инвазивна врста, па његово присуство, 
као и могућност његовог ширења, доводи у питање очување макромозаика реликтних 
заједница климазоналне шумо-степе. Уједно, потенцира фрагментацију ових станишта 
која су изузетно вредна као подручја значајна за очување специјског и екосистемског 
диверзитета. 

 

Лов 
 Тителски брег због својих природних карактеристика представља просторно мали, 
али ипак очуван екосистем, који је у великој мери сачувао своје првобитне природне 
карактеристике. У оквиру природног добра као ловно атрактивне врсте дивљачи су срна 
(Capreolus capreolus), зец (Lepus europaeus), фазан (Phasanius colchicus) и пољска  
јаребица (Perdix perdix). 

  Поред ових врста на овим просторима се налази и већи број ситне дивљачи 
као што су: јазавац (Meles meles), дивља мачка (Felis silvestris), лисица (Vulpes vulpes), 
твор (Mustela  putorius), ласица (Mustela nivalis), куна златица (Martes martes), куна белица 
(Martes foina) и др. Дивља мачка и ласица представљају строго заштићене врсте, док су 

остале, заштићене врсте. На простору Тителског брега срећемо и већи број врста ситних 
сисара (Micromamalia). Ситна дивљач на овим просторима није у већој мери проучавана, 
чак ни у тој мери да би било могуће начинити списак свих присутних врста. Стога 
постоји потреба утврђивања бројности врста ситне дивљачи по стаништима као и праћење 
густине њихових популација ради утврђивања степена угрожености појединих врста да 
би се на основу резултата истраживања могле одредити и предложити  одговарајуће 
мере за њихову адекватну заштиту у комплексној заштити подручја Тителског брега. 

  У  некада  пространим  шумским  подручјима  где  је  дивљач представљала  
интегрални део подручја као целине, човек је у прошлости својим поступцима изазвао 
многоструке и  сложене промене. Ове промене су биле праћене ланчаним реакцијама, 
које често нису биле предвидљиве и доводиле су до уништавања и нестанка  појединих  
врста  дивљачи. 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. Што се тиче 
данашњег стања, главни разлог што је већина врста дивљачи постала ретка није у 
прекомерном и неконтролисаном лову, већ углавном у измењеним условима живота  
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изазваних деловањем човека, који непрекидно мења природну средину дивље фауне.  

 Планом управљања предвидеће се мере и поступци који ће омогућити да се на 
подручју Тителског брега смањи негативно антропогено дејство и створе повољнији услови 
за развој дивљачи. У том смислу најдиректнија сарадња остварићњ се са Општинским 
ловачким савезом, односно ловачким друштвима која газдују овим подручјем  

 

 
 

 

 
 
 

Заштићено подручје Специјални резерват природе „Тителски брег“ не налази се у 
мрежи државног мониторинг стања животне средине у Републици Србији, који на основу 
Закона о заштити животне средине и других појединачних закона који уређују заштиту 
ваздуха, вода, управљање отпадом, буку и зрачења врше Агенција за заштиту животне 
средине и друге овлашћене институције.  

Без обзира на ове чињенице, може се рећи да је стање животне средине по 
већини наведених елемената повољно, односно добро или веома добро. Овакав 
закључак је основан с обзиром да нема индиција о значајним неповољним утицајима на 
животну средину, односно изворима загађења ваздуха и другим негативним ефектима 
(прекомерна бука, зрачење и др) осим у случају отпада. У другој зони заштите налазе се 
два сметлишта комуналног отпада чија је санација у току.  

 
 
 
 
 
 
 

3.1 ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ  

 
Тителски брег је у целини задржао своје природне особености на падинама, 

обронцима и сурдуцима, док је вршни заравњени део у целини претворен у  
пољопривредне површине, тј. оранице.  

Поједини геоморфолошки облици и појаве на Тителском брегу очували су се и до 
данас. Од укупно 68 сурдука највећи је Тителски сурдук или Бусија чија дужина прелази 
2 km, док је његова ширина око 250 m. Овај сурдук је настањен, а делом и укључен у 
насеље Тител. Приступачни сурдуци који пресецају плато су одувек кориштени као путни 
правци који повезују насеља са једне и друге стране Брега. Са аспекта очувања 
природних карактеристика најзначајнији је сурдук Дукатар код Мошорина.  

Очуване су и плавине на изласку из сурдука, а на потезу уз Тису многе плавине и 
делове висећих долина однеле су њене мутне воде. Истовремено, Тиса је открила 
својим ерозивним радом једну од посебних вредности овог подручја, а то су лесне 
луткице. Уобичајена појава у лесу је вертикално цепање његових складова, што за 
последицу има одроње већег или мањег обима и стварање огољених лесних одсека 
који су карактеристични за источни део  брега. Оваквим одроњавањем, на падинама уз 
Тису заувек су нестала станишта изузетно значајних и ретких врста, не само на 
Тителском брегу и у Војводини, него и на подручју целе Србије.  

Такође 54 таксона васкуларне флоре, који се наводе у ботаничкој литератури, 
нису пронађени у биљном покривачу Тителског брега током последњих око 80 година.  
Претпоставља се да је разлог њиховог евентуалног ишчезавања из флоре Тителског 
брега баш поменути процес перманентног подлокавања ове заравни и стална динамика  

2.  ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДРУЧЈА 

 

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ 
ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОР УГРОЖАВАЊА 
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лесних творевина. Томе у прилог сведочи и чињеница да су их ботаничари и пре могли 
пронаћи само на обронцима, пошто је вршни, заравњени део од давнина преоран. 
Међутим, и поред нестанка неких врста  са овог подручја треба нагласити да је укупан 
биљни фонд повећан за 23 таксона, што говори да је Брег и поред бројних проучавања и 
даље отворен за флористичка истраживања. На огољеним површинама лесних 
одсека уз Тису и у одсецима сурдука очувана су микростаништа заједнице ретких и 
ендемичних лишајева.  

Највећим делом природног добра доминира ниски травни покривач 
ксеротермног  карактера. Њихове еколошке варијанте, односно субасоцијације, такође су 
специфичне за ово подручје. Упркос бројним антропогеним утицајима ове степске 
фитоценозе су још увек изузетно богатог флористичког састава и релативно стабилне 
структуре. У њиховој грађи услове за опстанак налазе реликтне и ендемичне врсте које 
су од посебног значаја за очување специјског и екосистемског диверзитета на 
локалном, националном и европском нивоу. У зељастом типу вегетације најугроженија 
је полупустињска заједница чије се састојине данас јављају као венац који опасује Брег. У 
долинама и у уским сурдуцима су нешто мезофилније састојине, најчешће ливаде које се 
одржавају кошењем или жбунаста вегетација која представља деградациони стадијум 
исконских  шума. 

Од природних шума очувана је само једна оаза ксеротермног типа храстових 
шума, која представља посебну еколошку варијанту панонских шума и у којој се због 
повремених човекових интервенција поред храста медунца и руја, као градитељ 
испољава и агресивна врста црни јасен. Плавне шуме уз Тису потпуно су замењене 
плантажама топола.  

При поређењу са одговарајућим природним шумама, сађене шуме се одликују 
једноставном структуром и посебном физиогномијом. У погледу флористичког састава 
оне су сиромашније и естетски монотоне, јер су сађене у редове. Узгојним мерама у њима 
се  одстрањују  жбунасте  врсте, те су стога еколошки неоправдане. Садашње стање 
састојина на подручју Тителског брега резултира из датих еколошких услова и 
спроведених газдинских мера. Ритски карактер полоја реке Тисе као и циљеви газдовања 
усмерених искључиво за производњу дрвета за индустријску прераду и примена 
вештачког пошумљавања довели су до низа специфичности својствених овим шумама: 
негативна промена биљног света, не пружају довољан заклон и мир животињским 
врстама као и могућност квалитетне исхране и несметане  репродукције. Уједно за 
њихово подизање, узгој и сечу користе се агротехничке мере слично радовима у 
пољопривреди.  

Фауна Тителског брега није довољно проучена, па се не може детаљно указати 
на стање свих њених компоненти. Генерално, оцена тренутног стања фауне резултат је 
новонасталих еколошких услова на платоу Брега где су шумостепска станишта 
замењена агробиоценозама. Шумска станишта уз Тису, подно Брега, такође су изгубила 
своју првобитну структуру и састав живог света од када су преведена у засаде брзорстућих 
топола.  

Основне вредности фауне птица Тителског брега су у значајној мери измењене и 
нарушене, узевши да је већина аутохтоних станишта на платоу претворена у 
пољопривредне културе. Дошло је до одређених деградационих и проградационих 
промена у саставу и структури орнитофауне, које су пре свега последица 
вишедеценијског човековог утицаја на пределе Тителског брега, било кроз преоравање, 
крчење шумске и шумо-степске вегетације или промену намене и начина коришћења 
простора (градња викенд насеља, путне мреже, копова, итд). Плантажно сађење тополе 
по острвима Тисе и дуж плавног подручја, имало је негативан утицај.  

Услед   човековог  вековног  присуства  које је изазвало промену састава фауне са 
овог подручја  несталим се сматрају дабар, веверица, пух, слепо куче, док се текуница 
повукла на преостале пашњаке подно Брега, на пашњаку између Вилова и Лока. 
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3.2  ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА И ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 
 

На подручју СРП “Тителски брег“ констатоване су активности и процеси који 
представљају факторе угрожавања, али не са трајним и неповратним оштећењем 
примарних вредности заштићеног подручја.  

Угроженост подручја Тителске лесне заравни, чији су обронци стављени под 
заштиту, резултат је двојаких дејстава. С једне стране су у питању промене изазване 
природним факторима, а с друге стране промене које су настале дејством човека. 
Резултати се истовремено манифестују и на нивоу биосфере и на локалним екосистемским 
нивоима.  
 
 
 

Промене изазване природним факторима 
 

- Спонтана сукцесија –природно старење 
- 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. 

 
                                Слика 18: Ерозивно дејство реке Тисе 

 

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 оранице 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.  
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                                 Слика 19: Одроњавање услед преоравања 

 

 Пошумљавање - плантажно сађење топола 

 Крчење багремара (чисте сече) 

 Фрагментација станишта – Изградња путне мреже и инфраструктуре, 

преоравање, ширење сурдука, одношење земље, као и фрагментација настала 
услед  ерозивног  дејства  тиских вода. 

 Неконтролисано паљење вегетације - до спровођења заштите овај вид 
угрожавања је био значајно присутан. Прописивањем степена заштите са 
адекватним мерама, у оквиру истих, мозаично паљење ниске ксеротермне 
травне вегетације се огранићава у режимима  заштите II и III степена, на потребу 
ревитализације станишта, по посебном пројекту и условима заштите природе. 

 Уношење инвазивних (алохтоних) врста – багрем и топола. 

 Развој  полуинтензивне  и  интензивне  пољопривредне  производње – употреба 

пестицида и хербицида, органско и анорганско загађење, фосфати, тешки метали, 
нафта и нафтни деривати. 

 Урбанизација (изградња викендица) у 
непосредној близини Резервата  

 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;                 

         Слика 20: Криволов у границама Резервата 

 

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.  
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Планом Управљања СРП „Тителски брег” утврђује се концепт заштите, смернице 
за његово унапређење и могуће перспективе одрживог развоја.  

 

4.1. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ 
 
Концепт заштите базира се на предузимању свих расположивих мера заштите 

резервата и очувању основних вредности које су у њему садржане, а зарад задовољења 
свих потреба становника и посетилаца. 

 
Дугорочни циљеви су: 
 

 очувати у што мање измењеном стању кључне геоморфолошке појаве и облике и                 
заштићене и строго заштићене биљне и животињске врсте. 

 очувати и унапредити квалитет главних елемената животне средине. 

 ограничити људске интервенције у циљу очувања природних вредности подручја. 

 обезбедити интердисциплинарна научна истраживања, пратити стање 
(мониторинг), подстицати делатност образовања (едукацију), приказивати 
природне вредности и начин рада у резервату (популаризација). 

 коришћење природног добра треба ускладити са капацитетом простора и 
потребама заштите врста и станишта, као и предеоних типова који обезбеђују 
оптималне услове  опстанка живом свету. 

 у циљу очувања и унапређења темељних природних вредности СРП „Тителски 
брег“ неопходно је обезбедити строги, научно-еколошки принцип у формулисању 
мера и режима заштите. 
 
 

4.2 СМЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
 
Управљањем се штити заштићено подручје и његове темељне вредности од 

деградације и уништења, истовремено уз планско унапређење и развој подручја. Посебан 
део управљања јесте планска документација и презентација, односно промоција 
заштићеног подручја са посебним освртом на очување, унапређење и заштиту квалитета 
животне средине. 

 Управљање заштићеним подручјем врши се сагласно акту о заштити заштићеног 
подручја и Закону. Општи нацрт управљања дефинисан је Планом управљања. 
Активности које Управљач може да изведе зависно од расположивих ресурса дефинишу 
се годишњим програмима управљања. 

Управљање се мора спроводити уз максимално поштовање прописаног режима и 
у границама дозвољених мера заштите. 

Смернице за унапређење би подразумевале мониторинг популација аутохтоне 
флоре и мониторинг животињских врста (пре свега, фауне инсеката, птица и сисара), 
едукацију и популаризацију очуваних вредности укупног биодиверзитетазаштићеног 
подручја, као и очување геодиверзитета и геонаслеђа. 

 
 
У циљу унапређивања стања Резервата неопходно је:  
 

4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂЕЊА И 
МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 



Специјални резерват природе „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 

План управљања за период 2013 - 2022.   

 

36 Јавно предузеће „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ Тител 2013. 

 

 
- спроводити мониторинг природних вредности са циљем спровођења активне 

заштите кључних врста и станишта,  
- ревитализовати нарушена станишта и рестаурирати нестала, 
- активно сузбијати инвазивне врсте, 
- подстицати научна истраживања у циљу унапређења природних вредности 

заштићеног подручја,  
- сарадња свих корисника простора са циљем унапређења простора 

усклађивањем активности корисника са активностима заштите биодиверзитета, 
- подстицати развој одрживог сточарства, 
- обезбедити средства за откуп и ревитализацију површина ради формирања 

минималног заштитног појаса између станишта строго заштићених и 
заштићених врста и обрадивих површина,  

- обновити пољске путеве уз ивични руб платоа, према падинама, 
- обезбедити контролисано коришћење ливада и пашњака у складу са 

животним циклусом строго заштићених и заштићених врста-план пашарења, 
као и редовно одстрањивати биомасу,  

- подстицати производњу здраве хране, 
- промовисати  природне вредности подручја, популаризовати заштиту станишта 

и врста,  
- развијати  туризам  и туристичку инфраструктуру ускладити са природним 

условима, 
- радити на промоцији будућег – Геопарка (инфо таблама обележити објекат 

геонаслеђа, конзервисати лесне облике и дефинисати одговарајуће научно-
истраживачке и едукативне програме). 

   
 

4.3 МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 
Приликом одређивања смерница заштите и развоја природног добра, неопходно је 

разматрати и могућности развоја непосредне околине.  
Заштићено подручје СРП „Тителски брег“ налази се унутар аграрног подручја. 

Развој интензивне пољопривреде током друге половине XX века довео је до екстремног 
смањења степских површина и до угрожености  степских остатака. Одрживи развој треба 
да се планира уз процену еколошких капацитета овог осетљивог простора.  

У циљу очувања геолошког и биолошког диверзитета неопходно је подстицати 
облике  коришћења који не нарушавају природну равнотежу. 

 
Могуће смернице одрживог развоја су: 
 

 Развој туризма (сеоског туризма, еко-едукативног туризма, ловног туризма) 
Уређење простора за туристичке, едукативне и спортско-рекреативне  активности и 
реконструкција  старих објеката у традиционалном стилу саставни су део 
концепта заштите природног добра. 

 

 Развој алтернативних видова пољопривреде (лековито биље, здрава храна 
пореклом са заштићеног  подручја може да се појави на тржишту користећи 
заштитни знак Резервата или као елементи комплексне туристичке понуде) 

 
 Смернице које се односе на развој  екотуризма,  производњу здраве хране и 

других видова коришћења заштићеног подручја СРП „Тителски брег“ доприносе очувању 
природних ресурса. Шумарство као облик коришћења који је најзаступљенији на полоју 
Тисе треба да економски потпомогне развој и унапреди заштиту самог Резервата. На тај  
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начин се развој локалне заједнице усмерен и на очување заштићеног подручја уклапа у 
опште усвојену концепцију одрживог развоја.  

 
 

 
 
 
 

 
 
5.1 АНАЛИЗА УСЛОВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 
 

План Управљања заштићеног подручја  СРП „Тителски брег“  по садржају 
обухвата двојаке задатке. Једни су наставак започетих активности, док су други 
формулисани на основу уочених потреба које ће обезбедити унапређење екосистема 
заштићеног подручја.  

Основни предуслови неопходни за реализацију Плана управљања су: 
 
 

Финансијска подршка 
Реализација Плана управљања, односно остварење наведених планских циљева, 

у великој мери зависи од субјеката који су у законској обавези да учествују у реализацији 
Плана управљања а то су: 

- Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања 
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој 
- Локална самоуправа – општина Тител 
- накнаде за ресурсе, донације и пројекте. 
   

 
Годишњи програми 
 Годишњи програми раде се на бази Плана. Програм управљања ће садржати 

задатке и послове који се предвиђају за реализацију у текућој години, динамику њиховог 
извршавања и висину потребних средстава, као и обезбеђење ових средстава. 

Наглашавамо четири главна основа на којима се пограмске активности могу 
остварити: 

 
-  Организовање, опремање, кадровско оспособљавање Управљача 

Имајући у виду обавезе Управљача у спровођењу заштите заштићеног подручја, 
неопходно је извршти организационо и кадровско опремање и оспособљавање 
Управљача.  

 
- Обезбеђивање финансијских средстава из планираних извора за Управљача 

Остваривање Планом и Годишњим програмом предвиђених циљева биће 
изводљиво уколико се буду обезбедила неопходна финансијска средства предвиђена у 
Програму. Неопходно је финансијски подупрети Управљача и то како од стране локалне 
самоуправе, тако и од стране Републике и Покрајине. Посебну улогу играће и Европски 
фондови који покривају ове области. 

 
-    Доношење планске и друге документације 

У циљу остваривања планираних активности Управљач ће преузети све потребне 
кораке и мере ради усвајања нових или усклађивања постојеће планске документације – 
Просторни план општине, регулациони планови, шумске основе, ловне основе и др. 

 

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ 
НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 
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- Сарадња са надлежним и заинтересованим субјектима 

Усагласити заједничку сарадњу са свим заинтересованим субјектима и 
корисницима Резервата (локална самоуправа, МУП, надлежне институције, невладине 
организације, еколошка удружења, ловачка друштва, шумске и водне организације...). 
 
 

5.2 ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА 
 
Општи услови заштите и развоја 

 
Управљање заштићеним подручјем СРП „Тителски брег“ и планирање радова и 

активности на заштити и развоју одређено је следећим општим условима који проистичу 
из Закона о заштити природе, аката о проглашењу и других меродавних закона и 
подзаконских аката: 

- да је према установљеном режиму заштите ово заштићено подручје отвореног 
типа, односно слободно за посећивање и разгледање; 

-да се кроз посету и боравак на овом заштићеном подручју најдиректније 
испољавају научно-истраживачка, образовно-васпитна, општекултурна, спортска и 
реакреативна функција заштите и да се тиме материјализује и оправдава јавни интерес у 
вези очувања природних добара; 

- да се прикладним развојем тих функција може успешно економски валоризовати 
споменути јавни интерес у вези заштите; 

- да је положај заштићеног подручја веома повољан са становишта удаљености, 
саобраћајне повезаности и просторног размештаја мотива, објеката и насеља значајних 
за његово туристичко активирање. 

 
Погодности 

 
Као погодност или предност за остваривање дугорочних циљева и за планирање 

послова на заштити и уређењу заштићеног подручја СРП „Тителски брег“оцењује се 
следеће: 

- да око 99% површине заштићеног подручја чини земљиште у  јавној својини што 
вишеструко олакшава спровођење установљеног режима заштите и предузимања мера 
уређења простора и презентације самог заштићеног подручја; 

-да је извршено делимично обележавање граница заштићеног подручја; 
-да је извршено делимично обележавање - постављање инфо пунктова на 

значајним локацијама; 
- да заштићено подручје има веома повољан географски положај и да се налази у 

незагађеној средини; 
-да постоји изузетно интересовање геолога из наше земље и иностранства за 

истраживање геоморфолошких облика. 

  
Ограничења 

 
Управљање и планирање послова заштите и развоја врши се у отежаним 

економским околностима и сусреће се са неколико значајних ограничења: 
 
- ЈП „Тителски брег“ као управљач нема услова да из свог редовног прихода 

покрива трошкове текућег одржавања Резервата тако да још мање може рачунати на 
инвестициона улагања у радове и објекте на даљем уређењу и презентацији овог 
заштићеног подручја. Реализација Плана управљања, односно остваривање наведених  
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планских циљева, у великој мери зависи од субјеката који су у законској обавези да 
учествују у реализацији Плана управљања.  

- Без обзира на низ повољност, општина Тител нема дугу традицију нити озбиљне 
програме туристичког развоја.  

- Научне и образовне институције немају програме теренске наставе у природи и 
за извођење научно-истраживачких пројеката, осим у домену геологије. Тиме се смањују 
и оквири планирања споменутих активности на СРП „Тителски брег“, иако развој 
образовне и научне функције представља примарни циљ успостављања заштите овог 
резервата. 

- Велики број улаза у Резерват (сурдуци) које је немогуће истовремено 
контролисати 

-  Такође велику препреку представља недовољна бројност чувара и опремљеност 
чуварске службе. 
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SWОТ анализа услова за остваривање циљева заштите  
 

SWОТ анализа омогућава препознавање позитивних и негативних фактора који 

утичу на остварење стратешких опредељења и циљева заштите и даје могућност 
благовремене интервенције и прилагођавања фактора, а у циљу остваривању 
стратешких циљева заштите. 

  SWОТ анализа представља методу која омогућава успостављање равнотеже 
између интерних способности и екстерних могућности.То је скуп аналитичких метода 
којим се упоређују сопствене снаге и слабости са могућностима и опасностима у 
окружењу.  

Примењено на проблематику управљања заштићеним подручјем и функцијама 
СРП „Тителски брег“, она изгледа овако: 
 

Предности/Снаге /Strenght (S) 

- Око 99% површине заштићеног подручја 
чини земљиште у  јавној својини. 
- Разноврсност и израженост природних 
вредности Резервата 
- извршено делимично обележавање 
граница заштићеног подручја и 
информативно обележавање.  
- потенцијали за развој туризма (еко-
едукативног туризма, ловног, сеоског) 
- пројекат изградње Визиторског центра. 
- планирани и започети пројекти уређења 
приобаља реке Тисе 
 
 

Недостатци/Слабости/Weaknesses (W) 

- интензивна пољопривредна производња 
на граничним рубовима Резервата 
- недовољна бројност и опремљеност 
чуварске службе 
- недовољна сарадња са научно-
образованим институцијама, 
- даље фрагментирање станишта појавом 
инвазивних врста, 
- недовоњна сарадњу са свим 
заинтересованим субјектима и 
корисницима Резервата 
- недостатак Визиторског центра и инфо 
пунктова, недовољна опремљеност 
површина за боравак посетилаца 
- непостојање информационог система  

Могућности /Шансе/Opportunities (O) 

- повољан географски положај за развој 
туризма (велики градски центри у 
непосредној близини) 
- израда сувенира са аутентичним 
мотивима  
- усвајање Стратегије развоја општине 
Тител 
- НАТУРА 2000 
 

Претње/Ризици/ Threats (T) 

- недовољна подршка Управљачу од 
стране надлежних  
- недовољна сарадња научних 
институција које врше истраживања и 
мониторинг у Резервату 
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Управљачки приоритети у планском десетогодишњем периоду, који имају и трајни 

значај и карактер су: 

 обезбеђивање односно спровођење прописаног режима заштите кроз 
успешно чување, редовно и правилно одржавање и праћење стања,  

 подстиче израду и/или израђује и реализује програме и пројекте уређења и 
презентације заштићеног подручја и одрживо коришћење његових ресурса. 

 развој научних, образовних и рекреативних функција. 
 
 

ЧУВАРСКИ НАДЗОР 
 Чување се организује у складу са Законом о заштити природе и Правилником о 

унутрашњем реду и чуварској служби. Чуварска служба Предузећа има тренутно једног 
стално запосленог чувара заштићеног подручја, који је задужен за Резерват природе, у 
одређеном делу/проценту радног времена обавља и друге послове из редовне 
делатности предузећа. Због немогућности адекватне контроле Резервата, број чувара би 
се требао повећати. Чувари ће полагати стручни испит и биће опремљени службеном 
легитимацијом и јединственом униформом, све у складу са правилницима. Конкретна 
задужења и начин рада чувара регулисани су споменутим Правилником који доноси 
предузеће.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
 Планирају се следећи програмски задаци: 

 

 1. Контрола и обнављање постојећих ознака граница заштићеног подручја, а у 
складу са Правилником о начину обележавања заштићених природних добара. 
 2. Постављање нових и одржавање постојећих информативних табли са 
актуелизованим текстом о главним обележјима и вредностима Резервата и његовој 
заштити. 
 3. Постављање туристичке сигнализације. 

4. Редовно одржавање чистоће заштићеног подручја сакупљањем и одвожењем 
отпадака укључујући и обнављање или постављање нових корпи или канти за отпатке.  

 
 

 ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА 
 Према члану 68. Закона о заштити природе, обавеза управљача заштићеног 
подручја је, између осталог, да води евиденцију о  природним вредностима, о људским 
активностима, делатностима и процесима који представљају фактор угрожавања и 
оштећења заштићеног подручја и унапређује и промовише заштићено подручје. Сходно 
томе, утврђују се следећи приоритетни задаци на праћењу и унапређењу стања 
заштићеног подручја СРП „Тителски брег“: 
 

1. спроводи активне мере заштите и ревитализације угрожених станишта 
природних реткости на подручју Резервата, 

2. формира  базу података у функцији управљања, коришћења и мониторинга 
стања у циљу дефинисања пројекта активне заштите и бољег чувања 
заштићеног подручја 

6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, 
ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ 

ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
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3. успоставља успешне видове сарадње са корисницима подручја и локалним 

становништвом; 
4. иницира увођење традиционалних видова коришћења земљишта у циљу 

смањења деградационих процеса и истовременог развоја одрживог 
коришћења (кошење, испаша), 

5. подстиче развој одрживог сточарства, 
6. подстиче производњу здраве хране,  
7. обезбеђује средства за откуп и ревитализацију површина ради формирања 

минималног заштитног појаса између станишта строго заштићених и 
заштићених врста и обрадивих површина, 

8. ради на уклапању Резервата у мрежу еколошких коридора и „Natura 2000“ 
9. подстиче интердисциплинарна научна истраживања и даља истраживања о 

стању станишта, природних реткости и ресурса, 
10. спроводи мониторинг мапирањем дистрибуције, прописује и спроводи мере 

заштите свих локалитета на којима расту заштићене врсте: гороцвет (Adonis 
vernalis), бабалушка (Sternbergia colchiciflora), патуљаста перуника (Iris pumila), 
Валдштајнов лук (Allium rotundum subsp. waldsteinii), тамнољубичасти лук 
(Allium atroviolaceum), бобовњаста трноподка (Bassia sedoides), прутасти осак 
(Sysimbrium polymorphum) и др, 

11. спроводи мониторинг мапирањем дистрибуције и бројног стања, најмање 
једном у три године, прописивањем и спровођењем мера заштите кључних 
врста сисара: текунице (Spermophilus citellus), дивље мачке (Felis silvestris) и др 

12. спроводи мониторинг мапирањем дистрибуције и бројног стања, најмање 
једном у три године, прописивањем и спровођењем мера заштите свих гнезда 
и гнездилишта свих парова кључних врста птица: мали сврачак (Lanius minor), 
голуба дупљаша (Columba oenas), орао белорепан (Haliaetus albicilla), 
пчеларица (Merops apiaster), степска трептељка (Anthus  campestris), степски 
соко (Falco cherrug), златоврана (Coracias garrulus),  црна луња (Milvus 
migrans), 

13. спровођење активности на успостављању и управљању будућим геопарком 
„Лесленд“: 

а) обележавањем објеката геонаслеђа информативним таблама и другим 
ознакама, 
б) конзервација лесних облика рељефа, с обзиром на њихову изузетну 
подложност ерозији, 
в) дефинисање одговарајућих научно – истраживачких радова. 

14. припрема презентације природних вредности подручја, едукативних, 
рекреативних, еко и етно туристичких садржаја у циљу развоја одрживог 
коришћења и суфинансирања заштите природе, 

15. успоставља одговарајуће облике сарадње у оквиру регионалне, националне и 
међународне мреже заштићених подручја природе сличног типа, 

16. обавештава кориснике заштићеног подручја и заштитне зоне о могућностима 
за обављање радова и активности,  

17. учествује у поступку утврђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање 
права коришћења,  

18. издаје сагласности и одобрења,  
19. утврђује и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја,  
20. подстиче израду и/или израђује и реализује програме и пројекте уређења и 

презентације заштићеног подручја, истраживачког и образовног рада и 
одрживог развоја туризма, 

21. реинтродукција 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 

 



Специјални резерват природе „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 

План управљања за период 2013 - 2022.   

 

43 Јавно предузеће „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ Тител 2013. 

 

 
22.  ревитализација постојећих и формирање нових шумских засада на шумском 

земљишту аутохтоним врстама дрвећа  
23. формирање ветрозаштитних појасева ради смањења негативних утицаја 

еолске ерозије није само мера заштите пољопривредног земљишта, него је у 
складу са интересима очувања биодиверзитета подручја. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 ЗАДАЦИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
  

Научно-истраживачки рад базира се на чињеници да је подручје Тителског брега 
до сада недовољно истражено, што га чини идеалним за бројне профиле 
научноистраживачког рада, пре свега оних од фундаменталног значаја. Ова функција 
подразумева пружање могућности обављања теренских истраживања у циљу упознавања 
свих акумулативних и ерозивних облика на лесу као јединствених компоненти гео-наслеђа 
овог Резервата.  

Поред тога, ова функција треба да омогући употпуњавање сазнања из 
фундаменталних биолошких наука у оквиру популационе екологије, као и 
конзервационе биологије у заштити ретких и угрожених врста, као и њихових 
непоновљивих комбинација у виду специфичних  и јединствених биљних заједница. 
Mогућност праћења непоремећене биолошке равнотеже у ненарушеној средини неких 
делова Резервата треба да пружи, поред елемената за очување констатованих 
природних вредности, и путоказ за њихово унапређивање, али и да створи модел за 
унапређење и ревитализацију деградираних простора, посебно деградиране вегетације.  

Полазећи од статуса заштићеног подручја и пројектованих циљева, планираним 
дугорочним  научним и стручним истраживањима као базе за спровођење мера заштите и 
унапређивања природних вредности Резервата, научно-стручна истраживања биће 
усмерена на: 

- Истраживање лесних профила, лесних морфоструктурних геоморфолошких 
облика и педолошких профила 

- Организовање научно-истаживачких и едукативних програма везаних за 
геонаслеђе. 

- Истраживање просторног распореда, величине популација, утврђивање и 
примену мера заштите фауне Резервата са израдом локалног атласа 

- Картирање вегетације Резервата 
- Утврђивање инвентара флоре са израдом локалног атласа, као и праћење 

стања популација најугроженијих заштићених биљних врста и врста- кандидата 
за „Црвену књигу флоре Србије” и праћење станишта 

- Картирање природних реткости (уз коришћење GPS-а) 
- Реинтродукција ишчезлих биљних врста као мера очувања биодиверзитета 

природног добра 
- Праћење миграторне орнитофауне Резервата 
- Мониторинг популација природних реткости фауне и врста са Црвене листе 

фауне Србије 
- Фаунистичка истраживања у Резервату, са израдом локалног атласа. 

- Организовање стручних и научних предавања посвећених питањима заштите 
природе и животне средине, посебно очувања и презентације Резервата.  

 
7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКОГ 

И ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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Поменута истраживања реализоваће се у складу са могућностима Управљача и 

исказаним интересима стручњака и институција. 
Управљач и корисници подручја ће обезбеђивати потребну логистичку подршку, а 

истраживања спроводити заинтересовани појединци и институције.  
Садржаји и динамика научно истараживачких радова одређиваће се годишњим 

плановима. 
 
 

7.2 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 еко - едукативних стаза, еко кампова и школа у природи. 

Задаци образовног рада подразумевају: 
- Обезбеђивање услова за прихват екскурзија и пружање потребних 

обавештења о Резервату и другим природним и културним знаменитостима 
општине Тител. 

- Образовни рад са млађим популацијама кроз програм школских екскурзија и 
настава у природи ради упознавања ученика са природним феноменима и 
културноисторијским вредностима.  

- успостављање трајне сарадње са високошколским установама и  
одговарајућим средњим школама, ради организовања теренске наставе на 
подручју Резервата. Један од облика сарадње са тим установама биће 
подстицање интересовања за пријаву дипломских, мастер, докторских и других 
научних радова везаних за проблематику Резервата и пружање помоћи при 
њиховој изради. 

 
Наведени задаци реализовани кроз научно-истраживачки и образовни рад 

реализоваће се кроз формирање еко едукативних стаза, еко кампова и школа у природи: 
 
Еко-едукативна стаза 
На подручју Резервата планира се постављање еко-едукативних стаза по ободу 

заштићених зона. 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. 
 

 Еко‐камп  
Управљач ће радити на стварању техничких могућности за формирање 

истраживачких еко кампова на подручју Резервата, а у сарадњи са цивилним сектором.  
 

Школа у природи 
Изградњом Визиторског центра у Тителу, , створиће се основни предуслови за 

спровођење наставе у природи. Предавања и пројекције у оквиру центра, са тематиком 
заштите природе, комбинована са шетњама еко-едукативним стазама чиниће основу 
Програма школе у природи при чему су обезбеђени смештајни капацитети. 
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8.1 КЉУЧНЕ МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА 
 

 Природне карактеристике и традиционални начин коришћења платоа Тителског 
брега, највећим за примарну пољопривредну производњу и шумарство,потврђују 
орјентацију да ће и надаље  коришћење површина бити за пољопривредну производњу. 
Уз наведену орјентацију активности Управљача биће усмерене и ка развоју 
екотуристичке понуде, која је у потпуности усклађена са функцијом заштите природе.  
  Усмеравање примарне пољопривредне производње у правцу одрживог 
коришћења, биће основна мера будуће заштите биолошке разноврсности Резервата и 
опстанка постојећих станишта. Подстицај развоју може дати и контролисани лов који 
може привући ловце из земље и иностранства. 
 Концепт заштите, развоја, уређења и управљања усклађен је како са одликама 
природниx вредности, тако и са врстом и категоријом природног добра. СРП "Тителски 
брег" је формиран унутар аграрног подручја и граничи се са три насеља. Према 
пропозицијама међународне организације за конзервацију природе (IUCN), Резерват је 
сврстан у категорију бр. IV (Habitat and species menagement area) тј. подручје управљања 
стаништем и врстама.  

 

 Пољопривреда 
У наредном периоду, активности ће бити усмерене на едукацији становништва за 

алтернативне видове пољопривредне производње: подстицање органске производње,  
производње зачинског и лековитог биља. Усмеравати пољопривредну производњу ка 
културама које мање оптерећују средину и омогућавају обнављање природних ресурса.  

Прелазак на нове алтернативне видове пољопривредне призводње, подразумева 
обезбеђивање неопходних финансијских средстава, будући да ће цео овај поступак 
захтевати или откуп или замену пољопривредног земљишта које је, или унутар Резервата 
или је у граничној зони са Резерватом.  
 

Лов 
Резерват обухвата део ловишта „Дорошка“. Ловиште је подељено на два 

управљача. Највећим делом газдује Ловачко удружење „Шајкашка“ са седиштем у Локу, а 
мањим делом ловишта управља Ловачко удружење „Шљука“ са седиштем у Тителу. 

Уређење предела подизањем ветрозаштитних појаса изградњом ремиза у 
сарадњи са ловачким удружењима изводиће се у складу са међународним стандардима 
заштите природе. 

 Активности Управљача у планском периоду биће усмерене на сарадњу са 
ловачким удружењима у циљу успостављања режима контролисаног лова као облика 
превентивне заштите врста. Истовремено радити на припреми услова за пријем ловаца 
из земље и иностранства из чијих боравака могу очекивати приходи са циљем да лов у 
Резервату и непосредној околини постане део привредно-развојне шансе. 

  

Туризам 
Концепција развоја туризма општине Тител добрим делом се ослања управо на 

природне вредности Резервата. Ради потпунијег укључивања Резервата у свеукупну 
туристичку понуду општине Тител.  

Пројекција развоја туризма базира се на валоризацији природних, еколошких, 
археолошких и геолошких вредности Резервата. У оквиру Резервата планира се развој  

8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ 
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА 
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„меког“ одрживог туризма без обележја велике масовности а у сврху заштите заштићеног 
подручја и станишта. 

Очување етно - наслеђа и обнова традиционалних салаша пружа могућности за 
развој сеоског туризма.  

Резерват, пре свега његове стрме падине са богатом флором и фауном и 
геоморфолошким вредностима пружају могућност за развој екотуризма, као вид 
туризма који у најмањој мери нарушава природна својства.  

Близина Тисе пружа могућност и за друге видове туризма на води, чији развој и 
просторни распоред треба ускладити са мерама и режимима заштите.  

Развој туризма у оквиру Резервата биће усмерен на: екотуризам, излетнички и  
туризам посебних интереса.    
 

Екотуризам 
 Представља одговорно путовање у области природе које чува животну средину и 
културне вредности и подржава благостање локалног становништва. 

Циљеви екотуризма су:  
- минимизирање негативних утицаја на природу и културу дестинације, 

  - образовање путника о важности заштите 

  - директни приходи од заштите и управљања природним и заштићеним областима,      

 - ослањање на инфраструктуру која је развијана у складу са животном средином, 

минимизирање употребе фосилних горива, очување локалног биљног и дивљег 

животињског света и уклапање у природно и културно окружење. 
 
Излетнички туризам 
Представља облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавање 

различитих облика рекреативних активности и посета културним добрима.  
 Овај облик туризма се усмерава  ка већ постојећим уређеним излетничким локалитетима 
у Резервату (Калварија у Тителу, Дукатар у Мошорину, Лочке водице у Локу и пашњаци, 
видиковац у Вилову) или пак на уређене едукативне стазе. 

Оганизоване групе посетилаца долазе по унапред утврђеном програму, али 
овакве туре захтевају значајну инфраструктуру, атрактивност дестинације и високу 
организованост. 

 У оквиру ове категорије су и посетиоци у пролазу који застају и проводе неко 
време ради одмора на одмориштима који су на подручју Резервата.  

 
Туризам посебних интереса 
Овај облик туризма је обично везан за одређену сезону, представља додатну 

активност уз главни одмор или организован наменски и кратког је трајања. Усмерен је 
превасходно на организовање разгледања и снимања природних реткости флоре и 
фауне, специфичних пејзажа; 

- „Birdwatching“ 
- Фото сафари 
- Бициклизам-стазама резервата 
- Пешачења-организовани маратони 
- Камповања-викенд кампови са посебним темама и циљевима 
- Параглајдинг-због ваздушних струјања која постоје на појединим тачкама 

Резевата клубови из шире околине посећују Резерват и користе га за ову врсту 
спорта  

- Ловни туризам 
- Риболовни туризам 

 
Реализација оваквих програма подразумева одговарајућу техничку и 

инфраструктурну опремљеност. 
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8.2 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊА 
 
 Изградња, опремање и остале пратеће активности су један од приоритета 
Управљача, како у заштићеним зонама тако и у зонама које се налазе по ободу 
Резервата.  

Један од циљева је изградња Визиторског центра, како би Управљач могао да 
обезбеди адекватан радни и едукативни простор. Пројекат Визиторског центра је готов и 
обезбеђен је простор од 6000 м² , са комплетном инфраструктуром, за изградњу истог. 

 
 Поред изградње Визиторског центра активности Управљача ће бити усмерене на: 
 

- Опремање простора за еко камп (израда и реализација пројекта за 
постављање монтажно демонтажних објеката инфра структуре неопходне за 
камп) 

- Уређење прилазних путева и улаза у резерват 
- Уређење видиковаца, инфо пунктова и еко учионица у II и III режиму 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 (формирање колских путева уз границу 
резервата) 

- Изградња „birdwatching“ инфраструктуре (заклони, осматрачнице, прилази) у 
складу са програмом дефинисаним под Специјални туризам) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Према Уредби о проглашењу Специјални резерват природе „Тителски брег“ 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 56/2012) проглашава се заштићеним 
подручјем од изузетног значаја, односно I категорије као Специјални резерват природе 
под именом „Тителски брег”. 

На подручју СРП „Tителски брег“ успостављен је тростепени режим заштите 
природних вредности I, II и III степена са заштитном зоном и чине јединствену целину. 
Заштитна односно еколошка намена  обухвата заштићено подручје у целости и на коме, 
док се акт о преоглашењу или неки други пропис не измени, влада режим заштите  у 
складу са чланом 35. Закона о заштити природе. 
 
 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I (првог) СТЕПЕНА 
 

Строга заштита спроводи се на делу  заштићеног подручја са изворним, 
неизмењеним или мало измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја. 
У овом режиму могуча су научна истраживања и праћење природних процеса, 
контролисана едукација и активности у образовне, рекреативне и опште културне сврхе, 
као и спровођење мера заштите у случају пожара, елементарних непогода и удеса, 
појава болести и пренамножавања штеточина уз сагласност Министарства. 
Режим заштите I степена обухвата крајњи источни део Тителског брега који се обрушава 
у реку Тису.  

9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 
И РЕЖИМА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
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У овом делу сконцентрисани су најбројнији и најочуванији геолошки и геоморфолошки 
облици и појаве: лесни одсеци, лесна пирамида („пласт“), долине, висеће долине, 
одроње, лесне пећине и сурдуци од којих се као већи истичу: Виноградарски, Перковцев, 
Змијњак, Макарићев, Демљанков, Лацов, Рогулићев, Кељин и Дукатар. 
 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ: 
X  коришћење природних ресурса и изградња објеката; 

 
ОГРАНИЧАВАЈУ СЕ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ НА: 

1) научна истраживања и праћење природних процеса 

2) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе 

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

елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и 

пренамножавања штеточина; 

4) замена алохтоних врста дрвећа аутохтоним најкасније по истеку опходње; 

5) интервентне мере на заштити екосистема по посебним условима заштите 

природе. 

 
ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ ПОД РЕЖИМОМ ЗАШТИТЕ II 

(другог) И III (трећег) СТЕПЕНА 
1)  очување репрезентативних геолошких, геоморфолошких и хидролошких појава и 

одлика, биогеографских обележја подручја, прееоног, екосистемског, специјског и 
генетског диверзитета; 

2)  примена интервентних мера на заштити екосистема; 
3)  картирање станишта и мониторинг природних вредности; 
4)  очување фрагмената аутохтоних шума; 
5)  фрагментарно пошумљавање аутохтоним врстама са циљем унапређења 

подручја; 
6)  реинтродукција врста несталих са Тителског берга или поједних делова; 
7)  мере активне  заштите фауне (хранилишта, вештачка гнезда и др.); 
8)  ревитализација степских, шумо-степских и шумских станишта; 
9)  очување стабала у чијим крошњама се налазе гнезда строго заштићених врста 

птица; 
10)  презентација и популаризација природних и створених вредности; 
11)  унапређење туристичке понуде и система управљања посетиоцима; 
12)  очување, рестаурација и стављање у функцију објекатакултурно-историјског 

наслеђа и традиционалног градитељства; 
13)  уређење видиковаца, едукатвних стаза и других репрезентативних простора; 
14)  сузбијање инвазивних врста и градација паразитских врста шумског дрвећа 

применом биолошких и биотехничких средстава, као и хемијских средстава, по 
посебном одобрењу Министрства. 
 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:  

X  узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање дивљих животиња; 
X  уништавање и непланско уклањање и сакупљање дивљих биљака и гљива, 

уништавање и угрожавање станишта строго заштићених дивљих врста; 
X  радови и активности који могу имати значајан неповољан утицај на 
геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну 
средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела; 
 
X  повећање расцепканости (фрагментације) станишта стварањем нових или јачањем 
ефеката постојећих баријера; 
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X  уношење инвазивних биљних и животињских врста; 
X  пошумљавање и преоравање травних станишта, ливада и пашњака; 
X  уклањање травног покривача и хумусног слоја; 
X  испаша свиња; 
X  хемијско и физичко загађивање заштићеног подручја, отварање депонија, 

одлагање опасних материја и сл.; 
X  експлоатација минералних сировина, осим подземних вода; 
X  ширење грађевинске зоне ван простора утврђених планским документима; 
X  изградња надземних енергетских и других водова, као и антенских стубова; 
X  извођење било каквих активности које нису у складу са наменом простора 

заштићеног подручја. 
 
ОГРАНИЧАВА СЕ: 

1) изградња објеката и инфраструктуре на потребе одрживог коришћења и 

управљања заштићеним подручјем, одржавање постојећих објеката, постојећу 

викенд зону и постављање подземних водова уз постојећу инфраструктуру; 

2) промена намене површина, на потребе ревитализације и унапређења природних 

станишта; 

3) обављање геолошких и других истржних радова, на неопходне за спровођење 

мера заштите и унапређења природних и културних вредности; 

4) изградња чврстих путева у сурдуцима на изградњу планираних јавних путева кроз 

оба сурдука у Вилову и Мошорину; 

5) мозаично паљење травне вегетације на потребу ревитализације станишта, по 

посебном пројекту и условима заштите природе; 

6) кошење, на просторно и временски ограничене активности, уз примену заштитних 

мера за флору и фауну; 

7) лов на просторно и временски ограничене активности на одржавању здравственог 

стања и бројности популација ловних врста. 

 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II (другог) СТЕПЕНА 
Режим заштите II степена се спроводи на делу заштићеног подручја са делимично 

измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја. Овде су могуће 
управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења 
природног добра без последица по примарне вредности његових природних станишта, 
популација и екосистема, као и контролисане традиционалне делатности које током свог 
одвијања нису угрозиле примарне вредности простора и ограничено користити природни 
ресурси на одржив и строго контролисан начин. 

 
Режим заштите II степена обухвата ободне брежуљкасте падине терене у 

североисточном, северном, северозападном, западном и југозападном делу Брега. 
Сурдуци под овим режимом заштите су: Стубарлија, Феудвар, Шоцин, Краљев, 
Возаревића, Говедарски, Капетанов, Грац и Топола. Такође, овде улазе и пашњаци на 
лесној тераси у подножју Брега који су станишта текуница-пашњаци код Лока. 

 
МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА: 

1)   контролисана испаша по посебном програму; 

2)  сузбијање ширења багрема мимо површина предвиђених шумском основом; 

3)  сеча багрема на мањим површинама у мозаичном распореду. 
 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 

X   преоравање сурдука; 
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X   подизање торова; 
X   чиста сеча и крчење багремара на површинама већим од 1 хектра; 
X   задржавање и одлагање пољопривредне механизације и других возила. 

 

 

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III (трећег) СТЕПЕНА 
 
Режим заштите III степена се спроводи на делу заштићеног подручја са делимично 

измењеним и/или измењеним екосистемима од научног и практичног значаја. У овом 
степену заштите могуће је селективно и ограничено коришћење природних ресурса, 
управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализацијхе и укупног унапређења 
природног добра, одрживо коришћење, очување традиционалних делатности локалног 
становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора уз 
потребну инфраструктуру и други изградњу усклађене са вредностима, потенцијалима и 
капацитетима и потребама заштићеног простора. 

 
Режим заштите III степена обухвата: видиковац „Калварија“ изнад Титела, 

подручје са цигланом и стрелиштем, засаде еуроамеричких топола уз Тису са којима се 
одрживо газдује, багремар код Лока, археолошко налазиште Феудвар, све путеве кроз 
сурдуке, део пута Р-110 ДЕОНИЦА Вилово-Тител и ободни део платоа са пољским путем. 

 

  МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА: 
1)  рекултивација позајмишта земље (стара циглана и сл.); 
2)  постављање природњачке поставке у оквиру информационог центра; 
3)  примена еколошких решења приликом заштите обале Тисе; 
4)  очување функција обале Тисе као међународног еколошког коридора; 
5)  конверзија плантажа еуроамеричких топола у аутохтоне састојине. 

 
 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 
X  преоравање завршних делова сурдука према пољопривредним површинама. 

 

 

ЗАШТИТНА ЗОНА 
Режим заштитне зоне је прописан за плато Тителског брега, као и појас у подножју 

брега, где у контакту са границама грађевинске зоне насеља Тител, Мошорин и Вилово у 
деловима обухвата и први ред кућа и улица које се пружају паралелно са брегом. У 
ободном делу ван насеља граница је вођена спољашном границом локалне каналске 
мреже, обухватајући и паралелне деонице локалних путева који повезују насеља. 

 
МЕРЕ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА:  

1) откуп и замена површина у циљу рестаурације станишта и формирања заштитних 
појасева; 

2) формирање ветрозаштитних појасева, са минимално 50% учешћа аутохтоних 
врста, у складу са интересима очувања биодиверзитета подручја. 

 
    ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 
X  промена намена ливада и пашњака; 
X  извођење регулационих радова на станишту строго заштићене врсте тиског цвета 

на потезу Тисе, изнад Тителског брега; 
X  уношење инвазивних (агресивних алохтоних) врста; 
 
X  хемијско и физичко загађивање, отварање депониј, одлагање опасних материја; 
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X  упуштање отпадних вода у каналску мрежу; 
X  радови који негативно утичу на хидролошки режим заштићеног подручја; 
X подизање индустријских и других објеката и извођење радова који нарушавају 

еколошки или визуелни интегритет подручја; 
X  радови и активности за које се у поступку процене утицаја утврди да могу имати 

значајан неповољан утицај на био и геодиверзитет и заштиту предела заштићеног 
подручја. 

 
 
ОГРАНИЧАВА СЕ: 

1)  прскање комараца на примену биолошких инсектицида у периоду парења тиског 

цвета; 
 
 

  

Ортофото карта Резервата, заштитне зоне и меродавног просторног окружења 
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У циљу промоције СПР „Тителски брег“ као заштићеног подручја и афирмисања 

потребе његовог чувања и правилног одржавања планирају се следеће активности: 
 Промоција вредности заштићеног подручја, у планском периоду, представљаће 
једну од активности које ће посетиоцима и широј јавности омогућити ближе упознавање 
са вредностима Резервата.  

Презентација и популаризација ће се остваривати кроз следеће активности: 
 

Информисање 
Са циљем потпунијег упознавања јавности са значајем заштићеног подручја и 

активностима Управљача израђен је сајт и интернет презентација која се редовно 
ажурира. Уз наведено, сматрамо битним и учешће на, данас актуелним друштвеним 
мрежама путем којих брзо и без финансијских трошкова обавештавамо јавност о свим 
акцијама и новинама. 

Кроз сарадњу са средствима информисања (медијско представљање) пружаће се 
стручне информације везане за природне вредности Резервата, организовањем 
специјалних тематских конференција за медије. 

Поред тога информисање ће се остварити, постављањем информативних табли, 
реализацијом тематских поставки, учешће на сајмовима и другим скуповима. 
 

Водичка служба 
За потребе како школских и других организованих посета Резервату тако и 

организованих посета Резервату, организоваће се водичка служба која ће пратити групе 
по терену пружајући потребна објашњења и надзор. У почетној фази формирања ове 
службе, као самостални сегмент, ову активност спроводиће сектор заштите Управљача.  
 

Издавачки рад  
У планском периоду планира се издавање публикације у којој ће бити приказане 

природне карактеристике и значај Резервата.  
У наредном периоду планира се и издавање посебних публикација – монографија 

СРП „Тителски брег“ и публикације које ће обрађивати посебне тематске области.  
Штампање разгледница, проспеката, плаката, карти и одговарајућим брошурама 

са популарним и научним садржајима допринеће туристичкој промоцији резервата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
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Ради уређивања услова коришћења подручја и уређивања односа са садашњим и 

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

- Годишњи програм управљања СРП „Тителски брег” ради се на основу 
дугорочног  Плана управљања и представља план 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 представља основу за 
спровођење система заштите и унапређења заштићеног подручја.  
 

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

 
- Припрема и израда пројеката и других посебних програма и планова према 

динамици и роковима који се утврђују годишњим плановима. 
 

- У складу са законским прописима у сарадњи са локалном самоуправом, 
Управљач ће у наредном периоду учествовати у ревизији и усклађивању постојећег 
просторног плана општине Тител у циљу уклапања заштићеног подручја у Просторни 
план општине Тител. 

 
-  Управљач је укључен у израду Просторног плана посебне намене 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

У циљу реализације сарадње и партнерства са локалним становиштвом, 
власницима и корисницима непокретности у Резервату, Управљач ће реализовати кроз 
следеће активности: 
 - Укључивање локалног становништва у заштиту природе је дугорочни циљ и 
инструмент реализације 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) 

- Сарадња са месним заједницама и цивилним сектором оствариваће се по 
потреби и у одређеним пројектима са циљем уређивања простора и презентације 
природних вредности заштићеног подручја. 

 

11. ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА И 

АКТИВНОСТИ 
 

12. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА СА ЛОКАЛНИМ 
СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И 

КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 
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- Пружање помоћ локалном становништву у преласку на делатности које су у 

складу са заштитом природе подручја. Посебан акценат биће дат на развоју класичне 
сточарске производње кроз систем испаше на површинама под пашњацима и ливадама. 
Са месним заједницама које су корисници пашњака и утрина, односно саветом сточара, 
израдиће се план пашарења. 

- Сарадња са јавним сектором на подручју општине Тител у конкретним акцијама у 
спровођењу мера активне заштите (сеча трске, чишћење од инвазивних врста, кошење ).  

 
Партнерство са представницима цивилног, јавног и приватног сектора регулисаће 

се путем појединачних уговора. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Активности и  мере на спровођењу плана управљања идентификују се као опште 

и посебне.  
  

13.1  ОПШТЕ АКТИВНОСТИ И  МЕРЕ  
 

Опште мере заштите подразумевају надзор над спровођењем прописаних забрана 
и контролисања начина и обима коришћења у дозвољеним радњама према степенима 
заштите као и остале активности у управљању заштићеним подручјем као што су: 
 

Организовање и опремање 
На основу Правилника, за обављање Уредбом прописаних обавеза у заштити, 

очувању и унапређењу заштићеног подручја „Тителски брег“, Управљач мора развијати 
оптималне услове за спровођења циљева заштите.  
 

Чување и надзор 

У току надзора чуварска служба ће надгледати спровођење прописаних мера 
режима заштите природних вредности, намену, начин коришћења површина и кретање у 
Резервату. 

У планском периоду неоходно је повећати број кадрова у сектору заштите, 
нарочито у чуварској служби, и обавити одговарајућу едукацију кадрова.   
 

Праћење стања (мониторинг) 

Послове праћења стања спроводиће сектор заштите природних добара. За ту 
сврху води се дневник надзора, чији ће се подаци уносити у евиденционе картоне 
односно у базу података заштићених природних и културних добара. 

 
Обележавање 

 Уредбом о проглашењу Резервата прописана је обавеза Управљачу да на 
прописани начин обележи спољне границе Резервата. Обележавање Резервата обавиће 
се у складу са Правилником о обележавању заштићених природних добара („Сл.Гласник 
РС“ бр. 30/92, 24/94 и 17/96).  

Након обележавања спољних граница Резервата, у току године пратиће се стање 
постављених стубних маркера и по потреби замењивати оштећени или извађени стубићи. 
Уколико буде потребно постављаће се додатне инфо табле. 
 

13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА 
ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ  
ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ 
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Информациони систем 

Управљач ће засновати информациони систем Резервата који ће садржати 
интерактивне базе података за које је Управљач дужан да води евиденцију по основу 
члана 68. тачка  8, 9. и 9а Закона о заштити природе. Информациони систем ће имати 
ГИС апликацију која омогућава повезивање алфанумеричких података и картографских 
подлога. Такође, извршиће се набавка одговарајућег хардвера и софтвера. 

Заснивање ГИС-а биће остварено уз ангажовање одговарајуће специјализоване 
фирме или стручњака и у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе, 
Заводом за заштиту споменика културе, Нови Сад и другим стручним и научним 
институцијама. 

 
Стручна сарадња 
Стручна сарадња одвијаће се са свим институцијама из система заштите природе 

и научних и стручних организација.  
 
Планирање и спровођење мера противпожарне заштите 
Против пожарна заштита Резервата базира се на спровођењу мера превенције од 

ширења пожара. Будући да су појаве пожара сезонског карактера чуварска служба 
управљача ће у том периоду спроводи појачани надзор, контролу и праћење стања на 
терену.  

 
Мере заштите непокретних културних добара  
Заштитом културних вредности на подручју Резервата обухваћена су непокретна 

културна добра, археолошка налазишта, добра под претходном заштитом, просторне и 
културно – историјске целине, јавни споменици. 

Програм и План мера заштите споменика културе на подручју Резарвата урадиће 
се у сарадњи са надлежним Заводом за заштиту споменика културе.  
 

Међународна сарадња 
Као посебан сегмент управљања Резерватом предвиђено је развијање 

међународне сарадње са сличним Резерватима у суседним државама а и шире. Основни 
циљ ове сарадње је размена искустава, сазнања, информација, стручних тимова са 
аспекта заштите, спровођења мера заштите, заједничког наступања на појединим 
конкурсима за пројекте, као и коришћење других могућности којима се реализује заштита 
подручја којим се стара Управљач. 

 
Откуп површина 

У циљу квалитетнијег управљања заштићеним природним добром и рестаурације 
фрагментираних станишта планира се откуп или замена површина које су приватно 
власништво и налазе се у зонама заштите (7 хектара) или се граниче са површином 
Резервата.  

Овај поступак подразумева израду стручне подлоге за пројекат откупа парцела 
које се налазе у заштитним зонама Резервата (катастарски подаци, картографски, ГПС 
мерења и калкулације). 
 

Припрема пројекта и апликација  
Управљач ће за потребе реализације Плана и Програма управљања, са 

надлежним институцијама, радити на припреми пројеката ради учествовања на 
конкурсима за средстава код надлежних институција за откуп парцела. 
 

Формирање базе података врста и станишта  

У оквиру активности које се односе на мониторинг стања у стаништима, извршиће 
се картирање специфичних фрагмената GPS техником у циљу израде програма активних  
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мера заштите за поједине типове станишта и врста у стаништима као и припрема 
пројеката ревитализације. 
 
 13.2  ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ  

 
Обухватају организацију и реализацију програма посебних мера заштите који се 

односе на одређене локалитете. У складу са приоритетним мерама предвиђених 
Студијом заштите природног добра „Тителски брег” (Покрајински Завод за заштиту 
природе 2011.) и Условима заштите природе Покрајинског Завода за заштиту природе бр. 
03-738/2 од 06.06 2013, преглед посебних мера заштите станишта и врста обухвата: 
 

-    Мониторинг састава биљних и животињских заједница,  
 -    Активности у циљу јачања популација угрожених врста, 
 -    Едукација локалног становништва о значају заштићеног добра 
 -    Одржавање оптималног стања фрагментираних степских станишта 
 -    Активности са циљем јачања популације угрожених врста фауне птица  
 - Формирање ветрозаштитних појасева према околном пољопривредном 
земљишту аутохоним врстама у циљу очувања биодиверзитета и спречавању ерозије 
 -    Унапређивање еколошког коридора реке Тиси 
 -    Пројекат ревитализације и рестаурације станишта након откупа земљишта 
 -    Одржавање оптималног стања фрагментираних станишта 
 -    Постављање хранилишта за птице и животиње  
 -  Уређење и реконструкција постојећих старих салаша у складу са условима 
заштите природе 
 -    Контролисана испаша и кошење кроз стимулацију традиционалног коришћења 
од стране локалног становништва 
 -     Програм фрагментарног пошумљавања у циљу унапређивања предела 
 -  Формирања и одржавања тампон зоне између зона заштите Резервата и 
пољопривредног земљишта 
  

 
 

 
 

 
 
  

ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

Сходно члану 69. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10 и 91/10-исправка), 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,  

 

14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛНЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У 

УПРАВЉАЊУ ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРОМ 
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медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних површина, 
управљање отпадом, развој информационог система и друго);  

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). 

 
Програмом управљања СРП „Тителски брег“ за 2013. годину, на који је у складу са 

законом прибављена сагласност Министарства природних ресурса, рударства и 
просторног планирања, ЈП „Тителски брег“ као овлашћени Управљач, планирало је 
финансијска средства за реализацију управљачких активности у укупном износу 
9.306.000,00 динара. У структури прихода средстава у износу од 2.000.000,00 динара или 
21% планирана су из буџета Републике Србије, износ од 1.000.000,00 динара или 11% из 
буџета АПВ, а 6.306.000,00 динара или 68 % из сопствених прихода односно буџета 
локалне самоуправе, као оснивача ЈП „Тителски брег“.  

 
Део буџетских средстава обезбеђује се из субвенција за заштићена природна 

добра од националног интереса које се сваке године утврђују Законом о буџету 
Републике Србије и додељују управљачима заштићених подручја од националног 
интереса на основу посебне уредбе Владе. Уредбом о распореду и коришћењу средстава 
за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2013. 
години („Службени гласник РС“, бр. 25/13 и 76/13 ), утврђен је распоред и начин и 
поступак доделе средстава субвенција које су у укупном износу од 160 милиона динара 
утврђене законом о буџету Републике Србије за 2013. годину у разделу 28 Министарства 
природних ресурса, рударства и просторног планирања (у даљем тексту: министарство), 
функција 560, економска класификација 451. Средства за учешће буџета Републике 
Србије у финансирању Плана управљања СРП „Тителски брег“ за десетогодишњи 
период биће обезбеђена у оквиру лимита утврђеног Извештајем о фискалној стратегији 
на разделу министарства надлежног за послове одрживог развоја и заштите природних 
ресурса. Право на коришћење ових средстава имају сви управљачи заштићених подручја 
од националног интереса, односно национални паркови и заштићена подручја 
проглашена уредбом Владе. Управљачи подносе захтев за доделу субвенција 
министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања и са тим 
министарством закључују уговор о висини и начину коришћења односно намени тих 
средстава, а за 2013. годину Управљачу су додељена и пренета средства субвенција у 
износу 1.400.000,00 динара из буџета Републике и 600.000,00 динара из буџета 
Покрајине, од захтевом тражених 3.000.000,00 динара  

 
Политика расподеле средстава субвенција, у оквиру укупних средстава утврђених 

Законом о буџету, подразумева да Управљач заштићеног подручја у једној години може 
добити већа средства а у другој мања, у зависности од значаја и приоритета 
субвенционисаних радова и активности, тако да та средства не морају имати 
континуирани раст у десетогодишњем периоду. То значи да се лимити утврђени 
фискалном стратегијом на разделу министарства природних ресурса, рударства и 
просторнох планирања, у оквиру кога су и средства субвенција, не морају нужно односити 
на појединачне кориснике субвенција, већ та средства појединим управљачима у некој 
години могу бити значајно умањена а другим повећана, уколико се ради о завршетку 
започетих или започињању нових пројеката који су од општег интереса.  
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Сагласно планираним активностима и задацима, који су као законска обавеза и стручна 
потреба постављени Планом управљања СРП “Тителски брег“ за период 2013 - 2022. 
године, имајући у виду величину и режим заштите у том заштићеном подручју и 
планиране веома разноврсне радове и улагања на уређењу, промоцији и презентацији, 
односно развоју свих функција овог заштићеног подручја, процењује се  да су за 
реализацију плана управљања годишње потребна финансијска средства у износу 
165.600.000,00 динара укупно у десетогодишњем периоду односно око 16.500.000,00 
динара годишње. Планирано је да учешће средстава буџета виших нивоа (колона 4. 

табела 1) Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине и фондова ЕУ износи 
133.900.000,00 динара или око 80%.    

 
Највећи део ових средства, износу око 75.000.000,00 динара односно 50% ће се 

обезбедити из субвенција за заштићена подручја и са других позиција наведених буџета 
које постоје или ће се успоставити а са којих ће се моћи финансирати радови и 
активности из планова управљања заштићеним подручјима, а у складу са чланом 69. 
Закона о заштити природе.     

 
Друга половина ове ставке у износу од 58.900.00,00 планира се да се обезбеди из 

европских и других међународних фондова. Овај део трошкова се највећим делом 
односи на планирану изградњу Визиторског центра, за кога Управљач има готов пројекат 
и обезбеђену локацију. Реализација овог пројекта зависиће од могућности укључења 
Управљача у Европске фондове. 

 
У укупном финансијском плану део средстава који ће обезбедити локална 

самоуправа, као оснивач Управљача је 31.700.000,00  динара (колона 5. у табели 1.). 
Планом управљања обухваћен је велики број активности за наредни 

десетогодишњи период. Које ће се од њих реализовати завиће од расположивих 
средстава појединих конкурса и фондова. Да би се могло конкурисати на исте, План 
управљања садржи планиране трошкове.   

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 
средњерочним Програмом планирана реализација великог броја задатака и законских 
обавеза, неопходно је створити услове да се средства обезбеђују из свих потенцијалних 
извора. 
 
МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕДПОСТАВКЕ 

 
 У циљу квалитетног и ефикасног спровођења радова на реализацији Плана 
управљања СРП „Тителски брег“, Управљач мора обезбедити и неопходне материјалне 
услове. Предузеће се налази у просторијама које су пренете на коришћење од стране СО 
на Народну библиотеку „Стојан Трумић“. Предузеће у поменутом простору располаже са 
150 м² пословног простора. Користи три канцеларије са укупно 60м² и заједничку салу 
величине 90м². Овај простор се користи као: канцеларијски простор, простор за потребе 
промоција, презентација, радионица и слично. Просторије су адаптиране и делимично 
опремљене. Неопходно је даље опремање које би подразумевало: набавку адекватних 
грејних тела, дела канцеларијског намештаја и опреме, опремање сале за промоције и 
презентације.  

За квалитетан рад чуварске службе неопходно је опремање у виду: униформе, 
службене легитимације, неопходне опреме за рад (гориво, лап топ, фото апарат, 
двоглед, GPS уређај) и стручно усавршавање. 
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Табеларни приказ потребних срестава и извора обезбеђивања  
 
 У наредном десетогодишњем периоду, годишњим програмима управљања 
дефинисаће се врста и обим задатака висина средстава и начин њиховог обезбеђивања 
по следећој планској структури. Планирана структура одсликава садашњи статус 
стараоца и његове могућности у обезбеђивању средстава за реализацију циљева 
заштите и развоја подручја. 
 Финансијска средства предвиђена Планом управљања су оквирна средства, и 
утврђена су на основу тренутне процене у моменту израде Плана управљања. У 
зависности од темпа одвијања појединих активности зависиће и њихов износ. Односно, 
њихов износ неће бити једнак сваке године. Једне године њихов износ ће бити већи а 
друге године мањи, у зависности од планираних активности а уз сагласност надлежног 
Министарства. А све у зависности дали се ради о завршетку започетих или започињању 
нових пројеката који су од општег интереса. 
 Највећи део средстава утрошиће се у првим годинама функционисања заштите, а 
ради неопходног опремања Управљача. Њихов годишњи износ ће такође ће зависти и од 
висине средстава која ће бити, за ове намене, обезбеђена у буџету Републике односно 
Покрајине. И средства која ће се можда обезбедити из Европских фондова, у великој 
мери ће растеретити потраживања према државним буџетима.  
 Планом Управљања предвиђено је да се близу 40% средстава утроши за 
изградњу Визиторског центра за кога је урађен Главни пројекат, обезбеђена локација и 
може се приступити реализацији изградње. Основна идеја изградње овог центра је да 
СРП „Тителски брег“ који се налази у непосредној близини још два Резервата – „Царска 
бара“ и „Ковиљско-петроварадински рит“ – буде локација за научно истраживачки рад и 
проучавање заштићених природних добара. Односно да буде нека врста едукативног 
центра. Ова чињеница добија на значају када се уради Просторни план еколошког 
коридора реке Тисе као и проглашење Гео парка лесних седимената. 

Следеће табеле дају оквирне податке о начину обезбеђивања средстава, односно 
о изворима средстава као и вредносне износе потребних средстава за реализацију 
предвиђених програма, управљање и чување заштићеног добра, опремање Управљача 
за обављање поверених послова, учешће у изради планираних пројеката као и учешће у 
реализацији пројеката. 
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Табела 1: Планирана финансијска средства за рализацију Плана управљања 

СРП „Тителски брег“за период 2013- 2022. године 

Р.б. Активности (пројекат) 
Укупна 

вредност 

Буџет виших 
нивоа (РС и 

АПВ) и остали 
извори 

(фондови и др.) 

Локална 
самоуправа, 
Управљач 

1 
Рад и обука чуварске 
службе 

25.600.000,00 21.600.000,00 4.000.000,00 

2 Набавка опреме 7.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 

3 
Набавка основних 
средстава 

10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 

4 
Обележавање и 
идентификација граница 

3.000.000,00 2.200.000,00 800.000,00 

5 Постављање инфо табли 4.000.000,00 3.800.000,00 200.000,00 

6 
Заснивање информационог 
система 

5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 

7 Санација дивљих депонија 5.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 

8 Активне мере заштите 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 

9 Едукација 3.000.000,00 2.100.000,00 900.000,00 

10 
Праћење стања ретких и 
угрожених врста 

4.000.000,00 2.800.000,00 1.200.000,00 

11 
Изградња визиторског 
центра 

60.000.000,00 54.000.000,00 6.000.000,00 

12 
Реализација годишњег 
програма управљања 

20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 

13 
Сузбијање инвазивних 
врста 

1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 

14 Откуп земљишта 7.000.000,00 7.000.000,00 - 

15 Уређење простора 8.000.000,00 5.600.000,00 2.400.000,00 

     

 
 

Укупно 
 

165.600,000,00 133.900.000,00 31.700.000,00 

 
Образложење табеле: Буџет Плана управљања за период 2013 – 2022. године, 

рађен је на основу процењених могућности реализације појединих задатака и обавеза 
који проистичу из Уредбе Владе Републике Србије о проглашењу Специјалног резервата 
природе „Тителски брег“.  

Износ који је приказан односи се на десетогодишњи период од 01.01.2013 до 
31.12.2022. године, и обухвата све мере и активности Управљача које се планирају на 
подручју Резервата. Будући да је ово прва година управљања овим резерватом, 
Управљач предвиђа утрошак највеаћег дела средстава управо за опремање чуварске 
службе, информативниг делатности, обележавање подручја природног добра, уређење 
простора и др. Наиме, како до сада у заштићено природно добро није ништа улагано, то 
је његовим проглашењем за заштићено природно добро створена потреба улагања већег 
износа средстава управо у мере које за циљ имају активирање иницијалних мера заштите 
природног добра, а то је првенствено опремање, обележавање, санација, информисање. 

У табели део средстава који је приказан као износ субвенција, заправо 
представља средства која се планирају из средстава буџета виших нивоа – Република, 
Покрајина – као и средства која се планирају из Фондова ЕУ. Из тог разлога су ова 
средства приказана у збирном износу.  
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Највећи део средстава у наредном периоду планира се као утрошак изградње 

Визиторског центра СРП „Тителски брег“.  Главни  Пројекат је завршен у децембру 2012. 
године и у планском периоду планира се исходовање потребних одобрења за градњу и 
евентуални почетак изградње.  
 У табели нису приказани трошкови редовног пословања Управљача који се 
финансирају из буџета локалне самоуправе, а то се пре свега односи на трошкове плата 
и материјалних трошкова осталих запослених, не само чувара природе, а који су такође 
везани за функционисање Јавног предузећа „Тителски брег“. Вредност ових трошкова, 
према проценама за тај период био би око 55.000.000,00 динара.  
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Табела 2 – Биљне врсте Тителског брега значајне за очување биодиверзитета 
 

Р.б. Таксон 
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C
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E
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1 
Achillea asplenifolia Vent.  

Мочварна хајдучица 
+   VU    

2 
Adonis vernalis L.   

Гороцвет 
+  + VU    

3 
Аjuga laxmannii (L.) Benth   

Лаксманова ивица 
+   VU    

4 
Аlkanna tinctori a (L.) Taus ch   

Вучји језик 
+  + EN    

5 
Аllium atroviolaceum Boiss. 

Тамнољубичасти лук 
+ + + CR    

 
6 Allium paniculatum L.subsp. Marginatum (Janka) Soó   + Без процене    

7 
Alyssum linifolium Step.han.ex.Willd. 

Ланилисна жутеница 
+ + + EX    

8 
Arabis nova Vill.  

Гушарка 
+  + EN    

9 
Aster tripolium L.subsp.Pannonicus (Jacq.)Soó  

Панонски  звездан 
+   VU    

10 
Bassia sedoides (Pallas) Asch.   
Бобовњаста трноплодка 

+ + + CR    

 
11 

Brassica ontana  Ehrh. +   VU    

12 
Centaurea sadlerana Janka   
Садлеров различак 

  + Без процене +   

13 Colchicum arenari um Waldst. &Kit. 

Пешчарски мразовац 
+  + EN + +  

14 Dianthus giganteus D’ Urv. subsp. Banaticus (Heuffel) Tutin    Без процене +   

 
15 

Galium flavescens Borbás +   VU– LC (DD)    

16 Hypericum elegans Stephan ex Willd.  

Витки кантарион 
+   EN    

17 Iris pumila L.   

Ниска перуника 
+   EN    

18 
Melampyrum barbatum Waldst. &Kit. Ex  Willd.  

Челинац 
+   VU    

19 
Ophrys sphegodes Miller  

Ситни шаренбубац 
+  + VU- NT (DD)   + 

20 
Orchis coriophora L.  

Смрдљиви каћунак 
+  + VU- NT (DD)   + 

21 
Orchis ustulata L.  

Медени каћунак 
+  + VU- NT (DD)   + 

22 
Ornithogalum boucheanum Asch.  
Рањи лук 

+   EN    

23 Prunus fruticosa L.   +  + EN    
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Степска вишња 

24 
Prunus tenella Batsch  

Бадемић 
+   VU    

25 
Pulmonaria angustifolia L. 

Медуњак 
+   VU- EN(DD)    

26 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.  

Саса 
+  + EN    

27 
Ranunculus illyricus L.  

Илирски љутић 
+  + VU – NT(DD)    

28 
Salvia aethiopis L.  

Бела жалфија 
+   VU    

29 
Sideritis montana L  
Планински чај 

  + Без процене    

30 Sisymbrium polymorphum (Murray) Roh  

Прутасти осак 
+ + + CR    

31 
Sternb ergia colchiciflora Waldst. & Kit. 

Бабалушка 
+   VU   + 

32 
Stipa joannis Čelak.  

Ковиље 
  + Без процене    

33 
Taraxacum serotinum (Waldst.&Kit.)Poir. 

Степски маслачак  
+   VU – NT(DD)    

34 
Vinca herbacea Waldst. & Kit. 

Зимзелен 
  + Без процене    

 
 

Табела 3. – Врсте заштићене Правилником о проглашењу и заштити  
строго заштићених и заштичених врста 

 
Species 

 

Amaryllidaceae 
Sternbergia colchiciflora Waldst.& Kit.  

Бабалушка 

Araliaceae Hedera helix L./  Бршљан 

 
Acorus calamus L./  Иђирот 

Boraginaceae 
Pulmonaria angustifolia L. Медуњак 

 Symphytum officinale L./  Црни гавез 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L./  Зова 

Caryophyllaceae Gypsophila paniculata L./  Шлајер 

 
Herniaria incana Lam./  Сива сипаница 

 
Silene bupleuroides L. 

 

Chenopodiaceae 
Bassia laniflora (S. G. Gmelin) A. J. Scott 

 

 
Bassia prostrata (L.) A. J. Scott/ 

 

Compositae 
Achillea asplenifolia Vent./ Мочварна хајдучица 

 
Achillea millefolium L.  Хајдучка трава 

 
Arctium lappa L. Чичак 

 
Artemisia campestris L. su bsp. lednicensis (Rochel) Lemke & 

Rothm./  
Рунка 

 
Aster linosyris (L.) Bernh./  Звездичица 

 
Aster tripolium L.subsp. pannonicus (Jacq.) Soó/ Панонски звездан 
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Carduus hamulosus Ehrh.  

 
Centaurea rocheliana (Heuff.) Dostál (syn. C. banatica Rochel ex 

Hayek)/  
Различак 

 
Solidago virgaurea L./  Златица 

 
Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. Степски маслачак 

 
Tussilago farfara L./  Подбел 

Cruciferae 
Brassica elongata Ehrh.  

 
Euclidium syriacum (L.) R. Br./  Кљуноврат 

Geraniaceae 
Geranium robertianum L./  Жива трава 

Gramineae Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev/ Чешљаста пиревина 

 
Secale sylvestre Host/  Дивља раж 

Guttiferae Hypericum elegans Stephan ex Willd. Витки кантарион 

 
Hypericum perforatum L./  Кантарион 

Iridaceae Iris pumila L./  Ниска перуника 

Labiatae Аjuga laxmannii (L.) Benth Лаксманова ивица 

 
Glechoma hederacea L./  Добричица 

 Leonurus cardiaca L./  Срдачица 

 Marrubium vulgare L./ Бели тетрљан 

 
Origanum vulgare L./  Вранилова трава 

 
Salvia aethiopis L. Бела жалфија 

 
Teucrium chamaedrys L./ Подубица 

Leguminosae 
Astragalus austriacus Jacq. /  Козинац 

 
Melilotus officinalis L./  Кокотац 

 
Ononis spinosa L./  Зечји трн 

Liliaceae Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schultes & Schultes fil./ Једнолучац гроњасти 

 Ornithogalum boucheanum Asch.  Рањи лук 

Malvaceae Althaea officinalis L./  Бели слез 

Onagraceae Epilobium parviflorum Schreb./  Ноћурак 

Rosaceae Crataegus laevigata (Poir.) DC. (syn. C. oxyacantha auct.)/  Црвени глог 

 Crataegus monogyna Jacq./  Једносемени бели  глог 

 Crataegus pentagyna Waldst.&Kit.ex Willd. Петостубичасти глог 

 Fragaria vesca L./  Јагода 

 
Prunus spinosa L./  Трњина 

 
Prunus tenella Batsch Бадемић 

 Rosa canina agg./ Пасја ружа 

Rubiaceae Galium flavescens Borbás Ивањско цвеће 

 
Galium verum L./   

Scrophulariaceae Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. ex Willd. Челинац 



Специјални резерват природе „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ 

План управљања за период 2013 - 2022.   

 

66 Јавно предузеће „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ Тител 2013. 

 

Tiliaceae Tilia tomentosa Moench/  Сребрна липа 

Violaceae Viola odorata L./ Мирисна љубичица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


