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Извод: Специјални резерват природе Обедска бара у јужном делу Срема 

је изложен значајном антропогеном утицају. Због свог значаја за биљни и живо-
тињски свет заштићен je разним домаћим и међународним документима. У раду се 
даје приказ правних, економских и техничких мера унапређења и заштите Резерва-
та од 1874. године када је Обедска бара први пут стављена под заштиту од стране 
барона Молинарија до савремених мера на заштити и унапређењу. Због свог међу-
народног значаја уврштена је на Рамсарску листу 1977. године, а у IBA листу 1989. 
године. 

Кључне речи: Специјални резерват природе, антропогени утицај, заштита 
природе, управљање природом, међународна сарадња. 

Abstract: Special reserve of nature Obedska marsh, situated in southern Srem, 
is exposed to strong anthropogenic influence. Because of  its importance for wild life, it 
has been protected with several national and international acts. In this work we deal with 
juristic, economic and technical measures of improvement and protection of Reserve in 
the period of 1874 when the Reserve was first time put under protection by count Molli-
nary up to contemporary measures. Regarding its international importance it is registered 
on Ramsar List in 1977 and on IBA List in 1989.  

Key words: Special reserve of nature, anthropogenic influence, protection of 
nature, ecomanagement, international cooperation.  
 
ПРИКАЗ АНТРOПОГЕНОГ УТИЦАЈА НА РЕЗЕРВАТ 

 
Обедска бара, као Специјални резерват природе обухвата по-

вршину од 9820 ha. Темељне вредности, које чине овај простор по-
себно значајним су (Група аутора, 2000; 3): 

• Очуваност, јединственост, изворност и аутентичност природ-
них подручја; 

• Богатство екосистемског диверзитета и мозаични распоред 
шумских, мочварних, ливадских и водених заједница; 
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• Богатство специјског диверзитета, посебно фауне птица, уз 
присуство великог броја биљака и животиња ретких и угрожених у 
националним и међународним оквирима. 

Интензивни процеси природне сукцесије (еутрофизације) по-
тенцирани су и антропогеним утицајем. Ободна насеља Обреж, Аша-
ња, Грабовци и Купиново имали су по попису из 2002. године 6422 
становника (Попис становништва, домаћинстава и станова 2002). 
Од привредних објеката, који загађују природу Обедске баре истиче 
се живинска фарма код Обрежа, смештена уз канал Ревеницу и гра-
нице строгог резервата. Њене отпадне воде и отпадне воде из хотела 
смештеног поред самог Великог језера испуштају се у бару без пре-
чишћавања. Такође, на овим просторима развијено је свињогојство. 
До 1992. године гајење свиња било је забрањено на територији Копи-
та, а 1992. године је дозвољено, осим у Строгом природном резерва-
ту. Картирање свињаца, извршено  1994. године, показало је да се на 
простору Копита гаји око 3500-4000 грла свиња (110 свињаца), док 
се у Матијевици налази 30, а у Јасенској 20 свињаца (Повратак иби-
са, 1995; 17). 

У периоду Информбироа (1948-1950) посечене су велике по-
вршине шума Чењина, Цреповца, Високе шуме и Матијевице. 

Шуме на територији Равног Срема заузимају површину од 
20000 ha, од чега Шумском газдинству из Купинова припада 7330 ha 
(1994. године).  У великом делу (2000 ha) то су економске шуме под 
брзо растућом клонском тополом. Период од 1952. до 1965. године 
на овом простору је означен као „тополоманија”. У Купинову је 
основана Тополарско-плантажна секција. У новије време цео Купин-
ски кут је претворен у плантаже, које заузимају површину од 5000 
ha. 

Мелиорације су доведене до краја на пољопривредном земљи-
шту, као и у већини неплавних шумских предела, па се сада не пред-
узимају већи захвати. Изузетак су радови на великом каналу на по-
љима Бене и каналу уз руб Матијевице и обрадивих поља Крчевине, 
непосредно уз Потковицу.  

Веома је значајан, мада симболичан гест, изградња провизор-
не земљане бране на Воку код Купинова од стране Шумске секције 
Купинова и Младих истраживача Србије 1994. године (волонтери 
МИС-а су и 2001. године, подигли једну такву брану). Последично, 
ниво воде се у неким окнима Потковице, попео за 50-70 cm у односу 
на стање из 1993. године. Такође, повишен је и ниво подземних вода, 
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што има нарочити значај за влажне ливаде, а бројност неких барских 
птица повећала се за 100-300%.  

Водопривреда Београда је са градњом рени-бунара уз Саву 
стигла готово до Вока на Обедској бари. У шуми Јасенска таквих је 
десетак бунара. Постоје чак и предлози да се рени-бунари копају по 
Купинском куту, или чак и у Копиту Обедске баре.  

Обедска бара је не мање угрожена и плановима за изградњу 
насипа уз Саву од Прогара до Сремске Митровице, што би значило 
одсецање свих данас плавних терена око Потковице, нарочито у зони 
Витојевачко-грабовачког острва. Висок насип је већ изграђен кроз 
Јасенску (1989-1991) када су искрчене најбоље природне поплавне 
шуме. За потребе митровачког „Матроза” посечени су велики делови 
Високе шуме и Кадионице, као и вегетација на Ширинама у Купин-
ском куту.  

Позитиван утицај на птице имала је изградња рибњака Земљо-
радничке задруге из Обрежа уз руб канала Ревеница. Он је био допу-
на за плитка муљевита станишта, којих због зарастања мочваре има 
све мање, а тиме и мање исхране за птице. Овај рибњак је исушен и 
претворен у обрадиво поље 1988. године. У исто време су почеле 
припреме за градњу великог шаранског рибњака у зони шуме Јасен-
ска. Радови су касније заустављени због негативног става Покрајин-
ског завода за заштиту природе Војводине.  

Током бомбардовања 1999. године највише је страдала шума 
Јасенска, где су са 5 пројектила гађани далеководи. Такође, погођен 
је и руб шуме Кадионица. Приликом експлозија три стабла су зајед-
но са кореновим системом избачена из земље, а на околним стаблима 
у пречнику од 25 m оштећена су стабла гелерима. Конкретна штета 
је трајно изузеће 4,5 ари земљишта под шумом лужњака старости 
139 година (Група аутора, 2002; 3). Штете на фауни птица, због 
краткоће бомбардовања, нису знатне. Укупна штета на орнитофауни 
је 301 јединка у оквиру 21 врсте. 

Посредни негативни утицај човека на Обедску бару, манифе-
стује се преко сушења врло вредних старих лужњакових шума, услед 
киселих киша и присуства великог броја свиња, које онемогућавају 
њихово природно обнављање. Главни негативни фактор представља 
даља урбанизација и коришћење штетних хемијских средстава у по-
љопривреди. На десетак километара од резервата се налази велики 
хемијски индустријски комплекс „Зорка Шабац” као и две термое-
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лектране „Никола Тесла” код Обреновца, које загађују воду реке Са-
ве и ваздух.  
 
ИСТОРИЈАТ ЗАШТИТЕ 
 

Као орнитолошки објекат значајних природних лепота, Обед-
ска бара је откривена 1838. године. У периоду од око сто година по-
ходили су је бројни истраживачи-природњаци: 1840. године Бети-
сак, 1840. Лобенштајн, 1853. Зелебор, 1853. Етингер, 1869. Ходек, 
1872. Етингер, 1877. Ходек, 1883. Кларк, 1884. Мојсисовиц, 1902. Ро-
слер, 1908. Шенк, 1930. Штајнмец, све истакнути орнитолози ХIХ и 
почетка ХХ века. Као последица добре проучености, Обедска бара је 
стављена под заштиту 1874. године, актом који је донео барон Моли-
нари, аустро-угарски војни командант Хрватске и Славоније. О пе-
дантности тадашњих старатеља над овим природним добром, казује 
Е. Бенић (1930), који је у „Шумарском листу” Петроварадинске 
имовне општине пронашао „Abschusslist”-у из 1892. године, која бе-
лежи једну посету и улов хабсбуршког надвојводе Франца Ферди-
нанда, краљевића Рудолфа и њихове пратње. Обедска бара је била 
власништво Петроварадинске имовинске општине, која је право лова 
до краја Првог светског рата уступала аустријским престолонаслед-
ницима. 

Иста Петроварадинска имовинска општина је 10. новембра 
1919. године донела одлуку којом је Бара предата као ловиште у вла-
сништво престолонаследнику (потоњем краљу) Александру Карађор-
ђевићу. Остало је из тог времена записано да су краљ Александар и 
краљица Марија, без обзира на лоше прилазне путеве и врло непо-
вољне услове смештаја, овде врло често боравили. 

Први акт заштите Обедске баре у послератном периоду дати-
ра из 1951. године када је решењем Министарства шумарства она 
проглашена специјалним резерватом природе. На основу Закона о за-
штити природе СР Србије (из 1961. године) Скупштина општине Пе-
ћинци је донела Решење о стављању под заштиту Обедске баре као 
природног резервата на територији општине Пећинци (Сремске но-
вине – службени део, бр 31/1968). 

Савремена заштита Обедске баре темељи се на Уредби о за-
штити специјалног резервата природе „Обедска бара” (Службени 
гласник Републике Србије, 56/1994), коју је донела Влада Републике 
Србије 1994. године, на основу Закона о заштити животне средине из 
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1991. године. Непосредно старање над Обедском баром поверено је 
ЈП „Србија-шуме” – Шумском газдинству у Сремској Митровици. 

Значај Обедске баре као орнитолошког објекта потенциран је 
и њеним уписом у Рамсарску листу, 1977. године, заједно са Лудо-
шким језером. Рамсарски списак је основан по одредбама „Конвен-
ције о мочварама које су од међународног значаја нарочито као ста-
ништа птица мочварица” (закључене у Рамсару, Иран, 1971. године). 
Југославија је ову конвенцију ратификовала 1977. године („Службе-
ни лист СФРЈ”, Међународни уговори, бр. 9/77). Покрајински завод 
за заштиту природе Војводине је 1980. године израдио Предлог за 
упис у списак светске баштине природни резерват „Обедска бара” 
(програм Man and biosphare). Од 1989. године налази се на Листи 
подручја од изузетног значаја за птице Европе (IBA – No 041, 1989). 
 
ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ТЕМЕЉИ ЗАШТИТА И РАЗВОЈ 
СРП ОБЕДСКА БАРА 
 

Концепција заштите и развоја СРП Обедска бара темељи се на 
неколико фундаменталних принципа (Група аутора, 2000; 12): 

• Принцип активне заштите, која ће се остварити спровођењем 
прописаних режима и успостављањем развојних програма; 

• Принцип очувања екосистема који ће се остварити спровође-
њем режима и посебних мера заштите на одабраним стаништима и 
локалитетима; 

• Принцип интегрално развојне заштите, која ће се остварити 
обазривим коришћењем свих природних ресурса и усклађеним раз-
војем подручја; 

• Принцип дугорочног планирања заштите и развоја, који ће се 
остварити тако што се за сваку програмску меру одређује време реа-
лизације, фазност и динамика у дугорочним активностима; 

• Принцип функционалног оспособљавања подручја, који се 
спроводи кроз уређење и опремање подручја, да се обезбеди боља за-
штита и одговарајући развој; 

• Принцип селективног финансирања којим ће се остварити пу-
тем активирања свих постојећих начина финансирања и везивањем 
реализације одређених мера и радова за конкретне видове финанси-
рања.  
 



Заштита и унапређење СРП Обедска бара 

 150

СТРУКТУРА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРП ОБЕДСКА БАРА 
– УПРАВЉАЧКИ ПОДСИСТЕМ 
 

Систем управљања Специјалним резерватом природе Обедска 
бара, сходно Закону о заштити животне средине и Уредби о заштити 
специјалног резервата природе „Обедска бара”, укључује следеће 
конституенте: 

• Влада Републике Србије; 
• Министарство за заштиту природних богатстава и животне 

средине; 
• Републички завод за заштиту природе; 
• Старалац (ЈП „Србија-шуме”– Шумско газдинство у Сремској 

Митровици). 
Влада, као највиши орган извршне власти у Републици Срби-

ји, доноси акт (Уредбу) којом се природно добро ставља под заштиту 
(члан 42, став 1 и члан 43, став 2 ЗОЖС). Поступак заштите природ-
ног добра је покренут када орган надлежан за доношење акта о за-
штити природе (Влада) утврди нацрт акта о заштити природног до-
бра или донесе обавештење о покретању поступка. Влада одређује 
субјекат коме се поверава управљање, односно старање о природном 
добру, одређује заштитну зону око природног добра, одређује да је 
старалац дужан добро да учини приступачним јавности, општи инте-
рес за експропријацију и ограничење права својине  ако је то потреб-
но за спровођење мера заштите и висину стварних трошкова или 
штете због експропријације или ограничења права власништва над 
приватном својином на простору заштићеног природног добра. 

 На основу члана 43. става 2 Закона о животној средини Влада 
Републике Србије је донела Уредбу о заштити специјалног резервата 
природе „Обедска бара” („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
56/94). 

Министарство за заштиту природних добара и животне 
средине прописује: критеријуме за категоризацију природних доба-
ра, начин обележавања заштићеног природног добра, одређује садр-
жину и начин вођења регистра заштићених природних добара и пра-
теће документације, даје сагласност на акт предузећа којим се утвр-
ђује висина и начин обрачуна накнада за коришћење заштићеног 
природног добра, даје сагласност на Програм заштите и развоја, уз 
претходно прибављена мишљења министарстава надлежних за по-
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слове шумарства и водопривреде, урбанизма, науке, просвете и кул-
туре Србије и оцењује извештај о остваривању Програма заштите и 
развоја. 

Републички завод за заштиту природе доноси акт о прет-
ходној заштити природног добра који доставља Влади, врши вред-
новање природних добара на основу критеријума које је донело ми-
нистарство, привремено забрањује извођење радова на простору где 
се пронађу природна добра која имају својства природног спомени-
ка, врши обележавање природног добра, води регистар заштићених 
природних добара, прописује услове за радове или изградњу објека-
та на заштићеном природном добру, који би могли проузроковати 
промену облика, изгледа или особености заштићеног природног до-
бра, издаје дозволу за извоз заштићених добара у сврху излагања, 
конзервације, експертизе, врши стручни надзор над природним до-
бром и одређује мере за отклањање уочених неправилности, даје у 
закуп грађевинско земљиште, врши послове заштите природног до-
бра. 

Старалац (ЈП „Србија-шуме” – Шумско газдинство у 
Сремској Митровици) обезбеђује спровођење прописаних норми 
заштите и очувања природног добра, научно истраживачких, кул-
турних, васпитно образовних, информативно пропагандних и других 
активности, доноси средњорочни и годишњи програм заштите и раз-
воја, подноси министарству извештај о остваривању програма из 
члана 7 ове уредбе до 15. децембра за текућу годину, обезбеђује обе-
лежавање, унутрашњи ред и чуварску службу, уређује начин и усло-
ве кретања и боравка посетилаца, начин и услове коришћења ловне 
и риболовне фауне, пашњака, лековитог биља, шумских плодова, ре-
креативних и других јавних површина, начин и услове постављања 
информативних и других ознака, мере заштите приликом обављања 
научних истраживања и извођења истражних радова, обављање ту-
ристичких и других услуга и посебне забране и ограничења у спро-
вођењу режима заштите.  

 
 
 
 
ЗОНИРАЊЕ СРП ОБЕДСКА БАРА 
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Површина СРП Обедска бара је 9820 ha, од чега је 9525,4 ha у 
државној, а остало у приватној својини. Заштитна зона обухвата по-
вршину од 19611 ha. 
 
Табела 1. Зонирање СРП Обедска бара 
Table 1. Zoning of Spetial Reservate of Nature Obedska bara 

 I степен 
(ha) 

II степен 
(ha) 

III степен 
(ha) 

Укупно 
(ha) % 

Шуме 270 937 2906 4133 42 
Шумско земљи-
ште 3 189 695 887 9 

Шумске плантаже 0 73 2466 2539 26 
Баре 14 807 433 1254 13 
Земљиште за 
остале намене 1 3 165 169 2 

Ливаде 25 0 0 25 1 
Туђа земљишта 2 556 275 833 7 
СВЕГА 315 2565 6940 9820 100 

Извор: Група аутора, 2000; 29 
 

Према члану 4 Уредбе о заштити специјалног резервата при-
роде „Обедска бара” („Службени гласник Републике Србије”, 56/94) 
успостављају се: 

1. режим заштите првог степена, који обухвата подручје Дебеле 
горе, површине 314,92 ha; 

2. режим заштите другог степена, који обухвата подручје Грабо-
вачко-Витојевачког острва, Обрешких ширина и Купинске 
греде, површине 2565,08 ha и 

3. режим заштите трећег степена који обухвата површину од 
6940 ha. 
Површине које су у режиму првог степена заштите предста-

вљају центар биолошког диверзитету СРП Обедска бара. Основна ка-
рактеристика подручја су шуме храста старе преко 180 година, које 
подсећају на прашуме и представљају најстарије шуме овог дела 
Европе. У Купинским гредама јавља се сплет мочварних и шумских 
заједница. На простору првог степена заштите забрањују се сви ви-
дови експлоатације, осим научних истраживања и контролисане еду-
кације, као и завршавање започетих радова из области шумарства, 
односно свих радова који су у функцији заштите (гашење пожара, за-
штита од фитопатолошких и ентомолошких болести и др). 
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У режиму другог степена заштите установљен је нешто либе-
ралнији вид заштите. То су делови резервата са барама, депресијама 
и гредама, где су местимично сачувани изворни облици екосистема и 
природних предела са значајним аутохтоним поплавним шумским 
заједницама. 

У другом режиму заштите дозвољено је: 
1. планска санитарна сеча стабала; 
2. узгојни радови за шумске састојине; 
3. кошење ливада после 15. јула; 
4. праћење стања природних вредности; 
5. презентација заштићеног природног подручја; 
6. успостављање мониторинга за научно истраживачки рад; 
7. контролисано сакупљање биљних и животињских врста у 

привредне сврхе, у складу са Наредбом о стављању под 
контролу коришћења и промета дивљих биљних и живо-
тињских врста; 

8. спортски, санитарни и селективни риболов. 
Забрањено је: 
- промена састава шумских састојина и њихова експлоатација; 
пошумљавање бара и ливада; 
- вршење свих делатности које мењају услове живота у биото-
пима, загађивање вода, извођење земљаних радова, промена 
вегетације и сл.; 
- лов и риболов, осим када је то потребно ради очувања опти-
малне бројности животиња и заштите од заразних болести; 
- кретање људи без посебних дозвола. 
Режим трећег степена заштите обухвата мешовите аутохтоне 

састојине храста лужњака, јасена и граба, чисте састојине храста, ја-
сена и културе топола. Она заокружује и доприноси укупном очува-
њу екосистема, угрожених станишта и појединачних природних рет-
кости. 

На овом простору је дозвољено и: 
1. испаша стоке према плану пашарења корисника; 
2. извођење хидротехничких радова, ради трајног напајања 

овог резервата водом; 
3. активности на побољшавању и одржавању еколошких 

услова; 
4. извођење радова на основу усвојених посебних основа га-

здовања шумама; 
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5. развој туризма; 
6. изградња објеката у традиционалном стилу у циљу презен-

тације основних вредности подручја. 
Забрањено је: 
- исушивање постојећих канала и бара; 
- паљење трске; 
- депоновање смећа; 
- упуштање непречишћених природних вода; 
- проширење површина под тополама; 
- сеча појединачних стабала и групе стабала аутохтоних топо-
ла и врба; 
- на местима гнежђења орла белорепана и црних рода, сеча 
стабала у кругу од 100 m; 
- риболов испод упусно-испусних канала у пречнику 100 m. 
Уредбом је успостављена и заштитна зона површине 19611 ha 

у којој је успостављен следећи режим заштите: 
Дозвољено је: 

1. сви видови коришћења шума, лов и риболов; 
2. туристичко-рекреативне активности; 
3. коришћење обале за утовар дрвета уз обавезу да се после 

тога сидришта врате у првобитно стање; 
4. сви радови према Правилнику о изради анализе утицаја 

објеката, односно радова на животну средину. 
Забрањено је: 
- упуштање отпадних вода; 
- непланска сеча шума; 
- неконтролисана употреба вештачких ђубрива; 
- непланска изградња објеката; 
- депоновање смећа. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 
 

За реализацију програма заштите и унапређења СРП „Обедска 
бара” потребна су знатна финансијска средства. Закон о заштити жи-
вотне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 66/91, 
83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95) у члану 54 предвиђа следеће изворе 
финансирања: 

1)  из буџета; 
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            2)  из прихода који се остваре вршењем делатности предузећа 
односно организације која управља заштићеним природним добром; 

2) од накнаде за коришћење заштићеног природног добра; 
3) из других извора у складу са законом.  
На основу тога је старалац (ЈП „Србија-шуме” – Шумско га-

здинство у Сремској Митровици) направио план финансирања у пе-
риоду 2001-2005. године који предвиђа средства у износу од 
518.901.620,00 динара (Група аутора, 2000; 59.) 

 
МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ И РАЗВОЈУ 
 

Осим општих мера заштите које су дате у Уредби, спроводе 
се и посебне мере заштите које подразумевају уклањање вегетације 
трске и иве у Поковици код Обрешког окна ради његовог прошири-
вања и уклањање жбунасте вегетације и већег дела дрвећа (врба, то-
пола, багремац, јасен, глог) у циљу чишћења влажних ливада, у Пот-
ковици код Купиника. Ово се обавља у оквиру Међународног радног 
еко кампа који спроводе Републички завод за заштиту природе (ру-
ководилац пројекта мр Слободан Пузовић), Старалац и Млади истра-
живачи Србије (у оквиру свог истраживачког пројекта „Повратак 
ибиса”).  

Велика пажња се од 2000. године поклања радовима на узгоју 
и обнови шума појединих локалитета, а санитарне сече се спроводе 
на простору у режиму другог и трећег степена заштите. Важно пита-
ње у будућности треба да представља економско искоришћавање тр-
ске, према посебном Програму који треба донети. 

Трска својом биомасом и интензивном продукцијом прети да 
у потпуности „угуши” Бару. Због тога је потребно њено кошење. Са 
специјализованим предузећима за прераду трске („Екојуринг” из Жа-
бља) би се могао склопити уговор којим би им се дозволила експлоа-
тација трске, чиме би се спречило даље зарастање баре и ослободиле 
некадашње водене површине.  

У циљу усклађеног развоја и заштите Обедске баре неопходно 
је покренути решавање следећих проблема (Група аутора, 2002; 8): 

• Израдити Управљачки план, који ће адекватно уважавати све 
релевантне вредности, факторе и чињенице које егзистирају на 
том простору (заштита природе, шумарство, водопривреда, пољо-
привреда, туризам) уз посебан однос ка интересима локалне зајед-
нице; 
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• Прећи са прокламоване на активну заштиту природних вред-
ности; 
• Израдити пројекат „Санација и ревитализација природних 
вредности Обедске баре” који треба да реши следеће акутне про-
блеме: 
− Обезбеђивање одговарајућег режима вода успостављањем 

сталног контакта Саве и Обедске баре, измуљивањем дна 
Потковице и повезивање окана каналима; 

− Успостављање оптималног односа између процентуалног 
учешћа и просторног распореда барске, шумске и ливадске 
вегетације. Редовно кошење влажних ливада ради спречавања 
њиховог зарастања багремцом и јасеном; 

− Обезбеђивање додатних извора хране за животиње, градњом 
рибњака и хранилишта; 

− Изграђивање наменских брана на улазно-излазним каналима 
уз сезонско нивелисање режима вода, нивоа и брзине протока 
и дужине трајања поплаве; 

− Смањење појасева водене, мочварне и жбунасте вегетације уз 
повећање отворених водених површина, са задржавањем трске 
као фитофилтера; 

− Омогућивање природног обнављања шума храста лужњака и 
спречавање даљег униформисања шумских површина по 
саставу, структури, старости и обрасту; 

− Спречавање ширења плантажа клонских топола и других 
алохтоних врста уз њихово редуцирање. 
Имајући у виду међународни значај Обедске баре потребно је 

остварити институционалну сарадњу са Бироом Рамсарске конвенци-
је1, Еуропарк федерацијом и другим међународним организацијама и 
појединим експертима.  

 
 
 
 

                                                           
1 Др Војислав Васић и мр Ана Пауновић из Природњачког музеја у Београду већ 
сада чине неформално тело за сарадњу са Бироом Рамсарске конвенције. Они су 
(са Милутином Пантовићем, као представником Савезне владе) учествовали на 
Осмој конференцији земаља потписница Рамсарске конвенције, која је одржана у 
Валенсији (Шпанија) од 18. до 26. новембра 2002. године. 
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– S u m m a r y –  
 

Obedska Marsh is a special reserve of nature in southern Srem on the area of 
9820 ha. Its main characteristics are the preservation and authenticity of the natural lan-
dscape and the richness of the ecosystems and species diversity. Intensive processes of 
eutrophisation are emphasized by strong anthropological influence. Since 1874 the reser-
ve of nature has had a long and rich history of protection because of its natural characte-
ristics. In that year count Mollinary, the commander of Croatia and Slavonia passed an 
act of protection.  

Contemporary protection is based on the regulation from 1994 passed by Go-
vernment of Republic of Serbia. The international importance of Obedska marsh is con-
firmed by its registration on the Ramsar list in 1977 and its placement in 1989 on the List 
of special importance for European birds. The protection is based on several fundamental 
principles: 

- The principle of ecosystems preservation; 
- The principle of integral-developing protection; 
- The principle of long-termed plans for protection and development; 
- The principle of functional area enabling; 
- The principle of selective financing. 
- The management system includes the Government of Republic of Serbia, the 

Ministry of Environment, the Republic Institute for nature protection and the Guardian 
(the Public Company “Serbia Forest”, organizational unit in Sremska Mitrovica). 

There are 3 regimes of protection on the territory of the Reserve; 
- The regime of first degree involves Debela Gora Forest. 
- The regime of second degree involves Grabovacko-Vitojevacko Island,  
- Obreska sirina and Kupinska greda.  
The regime of third degree involves the area of 6940 ha.  
The protection zone is established around the reserve of nature.  
The protection financing is regulated by the Act on environmental protection. 

For the period from 2001 to 2005 an amount of 518901620 dinars is planed. In the pur-
pose of harmonized development and protection of Obedska marsh it is necessary to bu-
ild a management plan based on postulate of sustainability, to take up an active protec-
tion, to build the project for sanation and revitalization of natural values of Obedska 
marsh, to cooperate with the Ramsar Convention Bureau, Europark Federation and other 
international organizations and experts.  

 


