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Увод
Споменик природе „Футошки парк“ је заштићен Одлуком Скупштине Града Новог
Сада („Сл. лист Града Новог Сада“ број 18/2006.) као природно добро од великог
значаја и сврстан у III категорију заштите као споменик природе.
На заштићеној површини Споменика природе „Футошки парк“ установљен је
режим заштите II и III степена.
Споменик природе „Футошки парк“ налази се на подручју града Новог Сада, на
катастарској општини Нови Сад I и обухвата површину од 8 ха 13 а 06 m 2.
Скупштина Града Новог Сада је за управљача одредила Јавно комунално
предузеће „Градско зеленило“, Нови Сад.
Сходно члану 7. став 1. алинеја 1 Одлуке о заштити Споменика природе „Футошки
парк“ и члана 52. Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“ број 36/2009,
88/2010,91/2010-испр.,14/2016,95/2018-др.закон и 71/2021) управљач има обавезу
доношења Плана управљања заштићеним подручјем за период од 10 година.
Садржај плана управљања дефинисан је у члану 53. Закона о заштити природе.
Према Закону о заштити природе План управљања заштићеним подручјем је
документ којим субјекат задужен за управљање заштићеним подручјем планира
мере и активности заштите, очувања, унапређења и коришћења заштићеног
подручја. Сагласност на План управљања даје орган надлежан за послове
заштите животне средине јединице локалне самоуправе, по претходно
прибављеном мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.
План управљања СП „Футошки парк“ за период 2022.-2031.године је урађен у
складу са:


Законом о заштити природе („Сл.гласник РС“ број
88/2010,91/2010-испр.,14/2016,95/2018-др.закон и 71/2021)

36/2009,



Одлуком о заштити СП „Футошки парк“ („Сл. лист Града Новог Сада“ број
18/2006).

За израду плана управљања СП „Футошки парк“ као стручна основа коришћени су:



Услови заштите природе за израду Плана управљања Споменика
природе „Футошки парк“ (03 бр. 019-2951/2 од 29.10.2021. године,
Покрајински завод за заштиту природе).



Споменик природе „Футошки парк“, предлог за стављање под заштиту
као значајно природно добро (Завод за заштиту природе Србије, РЈ у
Новом Саду, 2005. године)



План детаљне регулације Футошког парка, који је ступио на снагу
13.05.2005. године (Сл.лист Града Новог Сада бр.18/05).

При изради плана управљања СП „Футошки парк“ узете су у обзир планске
активности (2022.-2031. година) јавних градских предузећа, потребе и планови
корисника простора и грађана Новог Сада који су доставили информације:

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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1. ЈП „Урбанизам“ Нови Сад (број 2123-1/21 од 18.08.2021.)
2. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Новог Сада (број
505-99498/1 од 08.09.2021.)
3. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада (број 113/7-2020 од
19.08.2021.)
4. ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад (број 10842/1 од 18.08.2021.)
5. ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад (број 3-22695 од 01.09.2021.)
6. Специјална болница за реуматске болести Нови Сад (број 99/2021-4 од
13.09.2021.)
Копије наведених докумената (1-6) дате су у Прилогу.

Слика 1. Google снимак СП „Футошки парк“
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1. ГЛАВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ СПОМЕНИКА
ПРИРОДЕ „ФУТОШКИ ПАРК“
1.1.Приказ главних природних и створених вредности Споменика природе
’’Футошки парк“

„Футошки парк“ у Новом Саду је осмишљен као парк специјалне намене, подигнут
око Јодне бање. Настао је у првој декади XIX века. Пројектован је у мешовитом
стилу, који је доминирао у вртној архитектури тог периода. Елементи сачуваног
пројекта чувеног мађарског пејзажног архитекте Армина Пеца – Млађег (18551927) из 1907. године су препознатљиви у реализованом решењу, о чему постоје
документовани подаци.
СП „Футошки парк“ се налази у Новом Саду, недалеко од центра града. Оивичен
је улицом Николе Тесле и Мичуриновом са источне стране у којој се налазе
приземни и једноспратни стамбени објекти, Хајдук Вељковом улицом са западне,
где се налази дечија болница, улицом Новосадског сајма са северне и Футошком
улицом са јужне стране. Главни улаз у парк се налази у Футошкој улици, по којој је
парк и добио име.
Положај споменика природе је одређен следећим централним географским
координатама:
По Гаус-Кригеру:

x = 5012.350

y = 7408.375

По Гриничу:

45°15’05” - 19°49’56” Е

Површина СП „Футошки парк“ износи 8 ха 13 а 06 m 2 јединственог простора, у чији
састав улази неколико зграда: Специјална болница за реуматске болести – Нови
Сад са пратећим објектима и угоститељски објекат у власништву ХТУП „Парк“ АД
Нови Сад.
Основне вредности парка су очуваност и изворност стила у коме је пројектован,
културно-историјски значај, као и богатство и очуваност дендрофлоре.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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Флористичко богатство парка
Дендрофлора СП „Футошки парк“ је веома богата. У време подизања парка сађене
су многобројне егзотичне и аутохтоне врсте. Накнадном садњом приликом
делимичне реконструкције парка која је спроведена 1964. године, створен је веома
богат фонд са преко 100 врста, варијетета и форми декоративне дендрофлоре,
аутохтоних врста и егзота.
У парку је регистрован 131 генотип, укључујући и вегетацију у заштитној зони
парка. Заступљене су
многе алохтоне врсте, и то стабла ликвидамбра
(Liquidambar styraciflua L.), састојине стабла софоре (Sophora japonica L.) и црног
ораха (Juglans nigra L.) великих размера, као и магнолије (Magnolia liliflora Desr. и
Magnolia stellata Maxim.) и др. Од високих лишћара у парку се налазе и аутохтоне
врсте типичне за низијске пределе- храст лужњак, бела топола, вез.
У парку се налазе стабла, која се издвајају по својој виталности и декоративности.
На предњем платоу, испред саме зграде бање налази се старо стабло платана
(Platanus aceriflolia Wild.), које убедљиво доминира простором. Изузетним
хабитусом и великом старошћу се истичу стабла мочварног чемпреса (Taxodium
distichum Rich.), као и калифорнијског либокедра (Libocedrus decurrens Torr.), црног
бора (Pinus nigra), белог бора (Pinus silvestris) и Панчићеве оморике (Piceae
omorika). Два стабла тулипановца (Liriodendron tulipifera L.) у „Футошком парку“ су
најстарији забележени примерци ове врсте на јавним зеленим површинама у
Новом Саду. У парку се налазе и најстарији представници мечје леске (Corylus
colurna L.), старости око 110 година као и најстарије стабло гинка у Новом Саду.
У парку се налазe 1072 стабла високе и средње високе вегетације (510 стабала
лишћара и 562 стабла четинара), 11.899 kom представника жбунасте вегетације
(5818 kom лишћара и 6071 kom четинара) Цветне површине заузимају 761 m 2, жива
ограда 278 m, а травњаци се налазе на 73.632 m2 (катастар ЈКП „Градско
зеленило“, 2018.)
Преглед постојећих биљних врста на површини „Футошког парка“ дат је у табели
бр. 1.

Слика 2. СП „Футошки парк“
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ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Таб.1 Преглед биљних врста на подручју СПФутошки парк“, ЈКП“Градско
зеленило“, 2021.

Gymnospermae:
ДРВЕЋЕ:

1. Pseudotsuga douglasii Carr. = P. menziesii (Mirb.) Franco – дуглазија
2. Abies concolor Lindl. et Gord. – дугоигличава јела
3. Picea abies Karst. = P. excelsa Link. – смрча
4. Piceae pungens Engel. – бодљива смрча
5. Piceae pungens var. glauca Beiss. – бодљива смрча плавозелених четина
6. Piceae omorika (Pančić) Purkyne – оморика
7. Cedrus atlantica Man. – атласки кедар
8. Cedrus atlantica var. glauca Carr. – атласки кедар плаво-зелених четина
9. Pinus strobus L. – Вајмутов бор, боровац, петоигличави бор
10. Pinus nigra Arn. – црни бор
11. Pinus silvestris L. – бели бор
12. Taxodium distichum Rich. – таксодијум, мочварни чемпрес
13. Thuja occidentalis L. – западна туја
14. Thuja orientalis L. – источна туја
15. Libocedrus decurrens Torr. – калифорнијски либоцедар
16. Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. – Лаусонов пачемпрес,
17. Juniperus virginiana L. – вирџинијска клека
18. Taxus baccata L. – тиса
ЖБУНАСТЕ ВРСТЕ:

19. Juniperus horizontalis L. – полегла клека
20. Juniperus chinensis L. – кинеска клека
21. Јuniperus nana Willd. – патуљаста клека, клечица
Angiospermae:
ДРВЕЋЕ:

22.
23.
24.
25.

Magnolia liliflora Desr. – магнолија
Magnolia stellata Maxim - магнолија
Liriodendron tulipifera L. – лириодендрон, тулиповац
Liquidambar styraciflua L. – амерички ликвидамбар

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Parrotia persica C. A. Mey. – пароција

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Malus floribunda Van Houtte – јабука флорибунда

61.
62.
63.
64.

Tilia grandifolia Ehrh. = T. platyphyllos Scop. – крупнолисна, рана липа

Platanus acerifolia Willd. – јаворолисни платан
Betula alba L. = B. verrucosa Ehrh. – бреза
Corylus colurna L. – мечија леска
Quercus robur L. = Q. pedunculata Ehrh. – храст лужњак
Quercus rubra L. = Q. borealis Michx. – црвени храст
Morus alba L. – бели дуд
Maclura aurantiaca Nutt. = M. pomifera C. Schn. – маклура
Ulmus pumila L. – ситнолисни, сибирски брест
Celtis australis L. – копривић
Celtis occidentalis L. – амерички копривић
Juglans regia L. – орах (домаћи, грчки)
Juglans nigra L. – црни орах

Prunus cerasifera Ehrh. – џенарика
Prunus pissardii Carr. = P. cerasifera var. atropurpurea Jacq.– црвенолисна
40.
џенарика
41. Prunus mahaleb L. – магрива
Gleditsia triacanthos L. = G. spinosa Marsh. – гледичија, трновац
Cercis siliquastrum L. – јудино дрво
Sophora japonica L. – софора
Robinia pseudoacacia L. – багрем
Eleagnus angustifolia L. - дафина
Rhus typhina L. – кисели руј
Ailanthus altissima Sw. = A. glandulosa Desf. – кисело дрво, пајасен
Acer pseudoplatanus L. – јавор
Acer platanoides L. – млеч
Acer campestre L. – клен
Acer negundo L. = Negundo fraxinifolia Nutt. – пајавац
Koelreuteria paniculata Laxm. – келреутерија
Aesculus hippocastanum L. – дивљи кестен
Salix babylonica L. – жалосна врба
Populus alba L. – бела топола

Populus nigra var. italica (Dur.) Moench. – јаблан
Populus х euramericana (Dode) Guinier – хибрид европске и америчке
59.
црне тополе, канадска топола
60. Tilia cordata Mill. = T. parvifolia Ehrh. – ситнолисна, касна липа
Tilia argentea Desf. = T. tomentosa Moench. – бела, сребрнаста липа
Sambucus nigra L. – зова
Catalpa bignonioides Walt. – каталпа

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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65. Carpinus betulus L.- oбичан граб
ЖБУНАСТЕ ВРСТЕ:

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Berberis vulgaris L. - берберис
Berberis thunbergii DC. “Atropurpureа” – Тунбергова жутика црвенолисна
Mahonia aquifolium L. – махонија
Corylus avellana L. “Atropurpureа” – леска
Philadelphus coronarius L. – пајасмин
Deutzia scabra Thunb.
Spirea х vanhouttei (Briot) Zbl. – Ванхутеова суручица
Spirea х bumalda Burv. – Бумалдова суручица
Cotoneaster horizontalis Decne. – полегла дуњарица
Cotoneaster dammeri
Cydonia japonica Spach non Lindl. – јапанска дуња
Pyracantha coccinea Roem. – пираканта, ватрени трн
Prunus laurocerassus L. – ловорвишња, зелениче
Buxus sempervirens L. – шимшир
Cornus alba L. – дрен
Cornus alba f. sibirica (Loud.) A. Kolesn. – дрен
Evonymus japonicus Thunb. – јапанска курика
Tamarix tetranda Pall.- тамарис
Hibiscus syriacus L. – сиријски хибискус, сиријска ружа
Buddleia davidii Franch. = B. variabilis Hemsl. – Давидова будлеја
Symphoricarpos albus L. – бели бисерак
Symphoricarpos orbiculatus Mnch. – црвени бисерак
Lonicera caprifolium L. – орлови нокти
Lonicera tatarica L. - лоницера
Lonicera pileata Оliv. - лоницера
Forsythia intermedia Zab. – форзиција хибридна
Syringa vulgaris L. – јоргован
Ligustrum vulgare L. – калина
Jasminum nudiflorum Lindl. – рани јасмин

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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Фаунистичке одлике
У близини језера у Футошком парку је регистровано станиште више заштићених
врста водоземаца. Велик број птица, малих и великих, је у Футошком парку
пронашao праву малу оазу и у зимским месецима га посећују у значајном броју. У
оваквом природном окружењу у срцу града свој животни простор нашле су, поред
птица, неке врсте сисара.
Таб.2 Преглед животињских врста евидентираних на подручју СП“Футошки парк“
1

Подунавски велики мрмољак

Triturus dobrogicus Kiritzescu, 1903

2

Мали мрмољак

Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758

3

Црвенотрби мукач

Bombina bombina Linnaeus, 1758

4

Зелена крастача

Pseudepidalea viridis Laurenti, 1768

5

Обична крастача

Bufo bufo

6

Мала зелена жаба

Pelophylax lessonae

7

Гаталинка

Hyla Arborea

8

Дрозд боровњак

Turdus pilaris Linnaeus, 1758

9

Царић

Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758

10

Краљић

Regulus regulus Linnaeus, 1758

11

Јелова сеница

Parus ater Linnaeus, 1758.

12

Батокљун

Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758

13

Креја

Garrulus glandarius Linnaeus, 1758

14

Северни белогруди јеж

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900

15

Европска веверица

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900

Слика 3. СП „Футошки парк“, информативно едукативна табла
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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Културно- историјска вредност
Бушење првог бунара у кругу данашњег „Футошког парка“ започело је 1897.
године, и то за потребе обезбеђења питке воде за грађане Новог Сада. Врло брзо
су откривена лековита својства термалне минералне воде која се појавила на
дубини од 197 м.
1908. године почиње изградња јодног - Артешког купатила, а 1911. године је
основано „Новосадско јодно лековито купатило“. Велика заинтересованост и
посећеност лечилишта доводи до бушења новог извора лековите воде (1924.
године) и изградње хотела „Парк“ за смештај посетилаца (1931. године).
На територији непосредне близине бање и у парку укупно је до сада бушено седам
бунара. Сви бунари су бушени на приближно истој дубини, те вода у њима има
сличне физичке и хемијске особине. Максимални ниво подземних вода је око 77 м
н.в. Минималан ниво подземних вода је око 74,50 м н.в.
Данас се у југоисточном делу „Футошког парка“ налазе старе зграде бањског
лечилишта и новији помоћни и стамбени објекти. „Новосадска Јодна бања“ у
целости је постала здравствена установа, која данас послује под називом
„Специјална болница за реуматске болести Нови Сад“. Са северне стране стари
парк се наслања на део катастарске парцеле број 7530/1, на којој је подигнут хотел
„Парк“ са пратећим садржајима и зеленим површинама око хотела.
На списку претходне заштите и у Регистру заштићених културних добара на
простору „Футошког парка“ се налази Просторно културно-историска целина
КОМПЛЕКС ОБЈЕКАТА „ЈОДНА БАЊА“, културно добро од великог значаја.
(Решење Градског завода за обнову градитељског наслеђа и заштиту споменика
културе бр. 01-262/6-86 од 30. јула 1986. године и Одлука о проглашењу за
културно добро од великог значаја „Сл.лист Аутономне Покрајине Војводине“ бр.
25/91.).

Слика 4. Футошки парк на старим разгледницама
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1.2. Структура површине Споменика природе ’’Футошки парк’’

СП „Футошки парк“ је по административно – територијалној подели лоциран у
Општини Нови Сад на КО Нови Сад I, обухвата катастарске парцеле број 7530/8,
7530/9, 7528, 7529 и делове катастарских парцела бр. 7530/1 и 7510/1.
Табела 3 : Структура површине СП“Футошки парк“ (е-катастар непокретности,
Републички геодетски завод, 2021.година)

Укупна површина Споменика природе
„Футошки парк“

8 ha 13 а 06 m2

ЈАВНА СВОЈИНА- ОПШТИНА НОВИ САД

6 ha 98 а 96 m2

Јавни парк
ЈАВНА СВОЈИНА – АПВ

92 а 56 m2

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ
БОЛЕСТИ НОВИ САД

Приватна својина BMJ LOGISTIC

21 а 54 m2

Хотел Парк

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ФУТОШКИ
ПАРК“

Споменик природе „Футошки парк“ је људским радом формирана ботаничка
вредност од научног, естетског, културног и образовног значаја.
Обзиром на локацију у урбаном центру града, парк je изложен јаком директном и
индиректном антропогеном утицају. Поред доминантног утицаја човека кроз
загађење ваздуха и загађења површинских вода, повећаног нивоа комуналне
буке и повећане количине отпада, подручје Споменика природе „Футошки парк“ је
изложено и опасности од атмосферских непогода, пожара, земљотреса и др.
Град Нови Сад врши редовне годишње контроле квалитета животне средине. На
тај начин појединачним годишњим програмима контроле квалитета чинилаца
животне средине утврђује се обим и врсте испитивања и оцењивање индикатора
стања животне средине. Редовну контролу квалитета животне средине обављају
овлашћене и акредитоване стручне организације. Сви резултати испитивања
објављују се сваког месеца на сајту Градске управе за заштиту животне средине
Новог Сада.
Квалитет животне средине на простору заштићеног подручја зависиће од
поштовања прописаног режима заштите и коришћења и одрживог развоја
природних и створених вредности.
Циљеви заштите животне средине на подручју СП „Футошки парк“ су:


Заштита вегетације



Очување биодиверзитета



Очување декоративности биљних врста, аутентичности
организације простора и парковских садржаја

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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3.

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ
ПРЕДСТАВЉАЈУ ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ФУТОШКИ ПАРК“

У претходном планском периоду (2012.-2021. година) управљач је предузимао
активности у циљу отклањања и ублажавања процеса који су препознати као
фактори угрожавања заштићеног подручја.
Због сушења великог броја стабала у парку које је констатовано током пролећа
2018.године, управљач је у циљу додатног прегледа вегетације ангажовао стручну
установу са циљем да се утврди узрок сушења стабала (Институт за низијско
шумарство и животну средину, Универзитет у Новом Саду). Достављен извештај
наводи да је „примарни узрок акутног сушења наведених стабала дефицит
падавина у вегетационом периоду 2017. године. Наиме, у поменутом периоду
забележен је дефицит падавина од 20,4% у односу на дугогодишњи просек уз
просечно топлије време од +1,4C°. Током летњих месеци температуре ваздуха су
у више наврата достизале 40C° па, уз изражени дефицит падавина, стабла нису
располагала потребним количинама влаге у земљишту за несметано одвијање
животних процеса. 2017. година је била окидач за акутно сушења стабала, али не
треба занемарити ни неповољне спољне услове за развој стабала у протеклим
годинама („кумулативно деловање суше)“.
Спроведене педолошке анализе земљишта у парку (2019.година) довеле су до
следећег закључка: „На основу анализе унутрашње морфологије педолошких
профила може се констатовати да је земљиште на подручју парка измењено у
површинском делу, док су доњи делови профила изразито песковити и без влаге
у земљишту осим земљишта које се налази у најнижем делу парка. С обзиром на
ову чињеницу потребно је вршити наводњавање земљишта, како би се у што већој
мери смањио штетан утицај недостатка влаге у земљишту на узорковање
физиолошке суше и последица по дрвеће које она узрокује, а што је основни
(главни) разлог сушења и пропадања старих стабала у парку“ (извештај број 372/1
од 23.12.2019. године, Институт за низијско шумарство и животну средину,
Универзитет у Новом Саду).
У циљу уклањања недостатка влаге као једног од главних угрожавајућих фактора
опстанка зеленила у парку, током 2021.године су започети радови на поставци
заливног система у Футошком парку.
Стављањем парка под заштиту и установљеним режимима заштите отклоњене су
могућности смањења парковске површине и нарушавања интегритета парка као
последица изградње интерних саобраћајница и даље градње у парку, као и
превођења надземних енергетских и других водова на подручју парка. Међутим,
корисници и власници природних и створених вредности на подручју СП „Футошки
парк’’, као и посетиоци могу бити фактор угрожавања ако у свом раду и деловању
не поштују прописане режиме заштите, мере забране и начин коришћења.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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На подручју СП „Футошки парк“ и даље постоје активности и процеси који
представљају фактор угрожавања његовог опстанка. Конкретни фактори
угрожавања Споменика природе „Футошки парк“ су:
Смањење виталности вегетације


Услови градске средине (повећана инсолација, повећана температура и
смањење влажности ваздуха, загађење ваздуха и др) и појава различитих
проузроковача биљних болести и штеточина који се евидентирају на
већини биљних врста у парку, негативно утичу на виталност дендрофлоре,
што се манифестује физиолошким слабљењем и обољевањем биљака.

Смањење декоративности и функционалности зеленила


Неповољни услови градске средине, загађење ваздуха, појава биљних
штеточина и болести доводе до смањења декоративности и
функционалности зеленила у парку.



Корисници простора и власници непокретности на подручју СП „Футошки
парк’’ као и посетиоци могу бити фактор угрожавања уколико у свом раду
и деловању не поштују прописане режиме заштите, мере забране и
дозвољени начин коришћења. Власнички пси који пуштени на слободан
простор парка оштећују парковско зеленило, депоновање отпада на
подручју парка и улазак у парк моторним возилима су недозвољене
активности које су уочене и које су угрожавајући фактори заштићеног
подручја.

Нарушавање аутентичности стила у коме је парк пројектован
 Аутентичност стила у коме је парк пројектован је нарушена изградњом
ограде између класично уређеног дела парка и пејзажног дела (ограда код
зграде Специјалне болнице за реуматске болести) док је у класично
пројектованим деловима парка дошло до одступања од изворног стила
током одржавања и неге парка.
Поред наведених активности и процеса, ризици угрожавања Споменика
природе „Футошки парк“ су:


непоступање у складу са Планом детаљне регулације Футошког парка и
усвојеним плановима и пројектима којима се обезбеђује заштита и развој
заштићеног добра (план управљања, годишњи плански документи);



непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе које се
односе на обавезу прибављања услова заштите природе, обезбеђења
одговарајућих сагласности за извођење разних активности и делатности
на подручју СП „Футошки парк“ и непоступање у складу са донетим
урбанистичким плановима, пројектима и разним другим основама;



непоступање у складу са одредбама Одлуке о Заштити Споменика
природе „Футошки парк“;



непоступање са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској
служби СП „Футошки парк“;

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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непоштовање јединственог
заштићеном подручју;

система

управљања

отпадом



непоштовање прописаних мера заштите од пожара у СП“Футошки парк“
(План заштите од пожара) и



друге активности и процеси које се спроводе супротно принципима
заштите и одрживог развоја природних ресурса.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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4. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА И РЕЖИМА
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Важећи планови на простору Споменика природе „Футошки парк“ су


План генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/2011.)



План детаљне регулације Футошког парка у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 18/2005.)

Планом детаљне регулације су дефинисани су:
 Граница грађевинског реона
 Правила уређења и правила грађења, кроз
 план намене површина
 правила уређења и коришћења парковске површине
 правила грађења и обликовање објеката који се налазе на површини СП
 јавно и остало грађевинско земљиште
 регулација мреже саобраћајних површина
 регулација мреже инфраструктурних система
 Услови заштите непокретних културних добара
 Мере за заштиту и унапређење животне средине
 Мере за заштиту од ратних дејстава
Одлуком о заштити Споменика природе „Футошки парк“ на подручју Споменика
природе успостављен је двостепени режим заштите, који представља скуп мера
и услова којима се одређује начин и степен заштите, коришћења, уређења и
унапређења заштићеног природног добра.

На подручју СП „Футошки парк“ установљен је режим заштите II степена на
површини од 7 ха 11 а 39 м2, и режим заштите III степена на површини од 1 ха 1 а
67 м2.
У северном делу северне међне линије заштићеног добра је установљена
заштитна зона СП „Футошки парк“. Заштитна зона је простор изван граница
заштићеног подручја
установљен ради спречавања, односно ублажавања
спољних утицаја на заштићено добро.

Режим заштите II степена подразумева активну заштита, и спроводи се на
заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним екосистемима
великог научног и практичног значаја и посебно вредним пределима и објектима
геонаслеђа.
У II степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без
последица по примарне вредности њихових природних станишта, популација,
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екосистема, обележја предела и објеката геонаслеђа, обављати традиционалне
делатности и ограничено користити природни ресурси на одржив и строго
контролисан начин.
Установљени режим заштите III степена прописује проактивну заштиту, која
дозвољава управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и
укупног унапређења заштићеног подручја, селективно и ограничено коришћење
природних ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу.
Одлуком о заштити СП „Футошки парк“ је на целој површини заштићеног добра,
независно од режима заштите, забрањено:
×

Промена намене површина;

×

Предузимање радова који би могли да наруше концепцију и стил парка, и
да угрозе биљни фонд, вртноархитектонске елементе и фауну парка;

×

Употреба препарата који би угрозили виталност парка и квалитет
земљишта и воде;

×

Непланска сеча, уклањање и уништавање парковског биља;

×

Кретање, заустављање и паркирање моторних возила унутар граница
заштићеног добра, осим возила за одржавање парка и службених возила

×

Депоновање смећа, као и свих врста отпадних материјала

×

Палење ватре на парковској површини

×

Превођење ваздушних електро и телефонских водова преко заштићеног
простора

На простору заштитне зоне је забрањено извођење радова и предузимање
активности које би могле негативно да утичу на заштићено природно добро, а
посебно депоновање чврстог и течног отпада, садња агресивних биљних врста,
паркирање возила ван паркинга.
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5. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА И
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ФУТОШКИ ПАРК“ И
АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ

Планом управљања дефинишу се циљеви и принципи заштите, коришћења и
развоја како појединачних вредности тако и интегралне биолошке и културне
целине природног добра. План карактерише принцип активне заштите са свим
ограничавајућим елементима, и обимом коришћења који треба да обезбеди
очување и унапређење овог природног добра. Планом се опредељују приоритетни
циљеви и програмски задаци који имају континуирани карактер, као и мере и
активности које треба да допринесу њиховом остваривању.
Сходно Одлуци, циљеви заштите и развоја СП „Футошки парк“ јесу „очување
изворности стила пејсажне архитектуре, богатства дендрофлоре и других
природних вредности“.
Концепт заштите Споменика природе „Футошки парк“ се заснива на очувању и
унапређењу укупних природних вредности и очувању културно-историјског
наслеђа. Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја
Споменика природе „Футошки парк“ су:
1. Очување заштићеног природног добра кроз интегративни приступ заштити
природног и културног наслеђа;
2. Спровођење прописаних режима заштите;
3. Очување постојећих станишних, биолошких и ликовних вредности
природних парковских елемената;
4. Очување свих еколошких процеса који условљавају опстанак елемената
природе Футошког парка;
5. Обезбеђење спровођења мера одржавања и услова за унапређење
постојећег фонда зеленила;
6. Успостављање континуираног мониторинга: стања парка, здравственог
стања, угрожавајућих фактора, ефеката мера активне заштите и утицаја
дозвољених активности;
7. Успостављање едукативних активности и презентације споменика природе.
Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја заштићеног
подручја „Футошки парк“ могу се груписати у три целине:
1. Заштита природе и природних вредности
Постављени циљ оствариће се кроз:


Очување парковског зеленила, његове аутентичности и разноврсности;



Очување и унапређење свих парковских садржаја и функција;



Очување концепције парка;



Утврђивање обавеза да се у конкретним планским решењима у разумној
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

19

Предлог Плана управљања СП “Футошки парк“ за период 2022.- 2031. године

мери поштују интереси заштите и развоја у оквирима националних правних
норми, стандарда и препорука који се односе на заштиту природе и
животне средине, генерално и на конкретне развојне намере а уз
уважавање примера тзв. ,,добре праксе’’.
Основни задатак управљача је чување СП “Футошки парк” и спровођење
прописаних режима заштите утврђених актом о заштити, односно предузимање
мера и извршење послова на обезбеђењу унутрашњег реда (чување, контрола
посетилаца и корисника и пружање помоћи, савета и услуга, одржавање чистоће
и уредности и др.).
Поштовањем Плана детаљне регулације „Футошки парк“, спречавањем
противправних активности, адекватним планирањем и доследним спровођењем
мера одржавања постојећег зеленила у парку, као и ефикасним текућим
одржавањем чистоће и уредности очуваће се и унапредити вредности заштићеног
подручја.

2. Очување, унапређење и заштита квалитета животне средине
Потребно је обезбедити поштовање свих законских прописа из области заштите
животне средине на заштићеном подручју, посебно у делу који морају да испуне
сви корисници Споменика природе при извођењу разних активности и радова:
поштовање Закона о процени утицаја на животну средину (’’Службени гласник
РС’’бр. 135/2004 и 36/2009), Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (’’Службени гласник РС’’, бр. 135/2004 и 88/2010), Закона о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине (’’Службени гласник РС’’
бр. 135/2004 и 25/2015) и Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС",
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС,
14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон). Остварење
дефинисаног циља Управљач може остварити само уз информисање корисника
Споменика природе ’’Футошки парк’’ из области очувања животне средине и
подршку надлежне инспекције за заштиту животне средине и других институција.
Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада врши континуирано
праћење параметара квалитета животне средине на територији Града током целе
године. Мониторинг обухвата праћење квалитета ваздуха, садржај аерополена у
ваздуху, квалитета воде (воде за пиће, површинских и подземних вода, јавних
купалишта), праћење нивоа комуналне буке, одређивање квалитета земљишта,
индекса УВ зрачења и мерење нивоа радиоактивног зрачења.
Управљач је током 2016.године, у складу са чланом 27. Закона о заштити од
пожара (Сл. Гласник РС бр. 11/2009 и 20/2015) обезбедио израду Плана заштите
од пожара за заштићена подручја која су му поверена на управљање. Планом је
обухваћен и простор СП“Футошки парк“.
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3.

Учествовање у туристичкој понуди града, одрживи туризам и едукативне
активности

По положају у ширем градском центру и очуваности пројектоване структуре, овај
парк чини важан просторни природни сегмент.
Поред тога што је Јодна бања (Специјална болница за реуматске болести Нови
Сад) део културно-историјске целине коју чини са парком, у непосредној близини
СП „Футошки парк“ налази се више болничких центара (Клинички центар
Војводине, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине), Хотел
„Парк“ и Новосадски сајам. Оваква локација парка значајно доприноси његовој
великој посећености током целе године.
Развој туризма и едукативних активности реализоваће се кроз:


Васпитно образовне и културне активности које се реализују у сарадњи са
заинтересованим субјектима кроз програме едукације;



Пружањем логистичке подршке заинтересованим институцијама и
појединцима у васпитно-образовним активностима предшколске и школске
деце, туриста и грађана;



Информативно-пропагандни рад, презентацију и популаризацију који се
остварују путем издавања одговарајућег информативног материјала и
посебних тематских публикација;



Развој туризма у функцији заштите и презентације заштићеног подручја.

Слика 5. Футошки парк, висока вегетација
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6. ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ, ОДРЖАВАЊУ,
ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ
ВРЕДНОСТИ

Задатак Управљача је да успостави организацију у погледу старања, на бази
поверених послова и утврђених обавеза из Одлуке о заштити. У оквиру наведеног
дужан је нарочито да настави досадашње мере и активности, односно да:


обезбеди спровођење режима заштите и очувања природног добра



усклађује коришћење простора са циљевима очувања и унапређења
природних вредности



води рачуна о презентацији, едукацији и научно-истраживачком раду

Одлуком о заштити, Законом о заштити животне средине и Законом о заштити
природе Управљачу су поверена јавна овлашћења којима Управљач у спровођењу
прописане заштите треба да и даље:


врши обележавање заштићеног подручја



обезбеђује чуварску службу заштићеног подручја



доноси акт о унутрашњем реду и накнадама за коришћење природног добра



спроводи право активне легитимације кроз подношење прекршајних и
кривичних пријава



доноси програме управљања природног добра
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7. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА

Као резултат сагледавања процеса који су представљали факторе угрожавања СП
„Футошки парк“, у претходном планском периоду (2012.-2021.година) приоритетни
задатак је био спровођење активности на реконструкцији и ревитализацији
Футошког парка.
Имајући у виду планом предвиђене активности, током 2019.и 2020. године је
урађена пројектно техничка документација која потребна за поставку заливног
система у Футошком парку: Ова документација је обухватила бушење бунара и
режимска осматрања квалитета и квантитета подземних вода, опремање бунара,
изградњу цевовода и опремање заливног система за све категорије зеленила. До
краја 2021.године се очекује завршетак тадова на поставци заливног система у
Футошком парку који обухвата све категорије зеленила.
До краја 2021.године биће започете активности на изради пројектно техничке
документације потребне за наставак активности на партерном уређењу Футошког
парка (уређење улаза, асфалтних стаза, ограда и рукохвата, језера, јавне расвете,
мобилијара, увођење чесме и фонтане).
Имајући у виду циљеве заштите, очувања и унапређења заштићеног подручја, и
угрожавајуће факторе виталности вегетације у наредном периоду је потребно
урадити анализу виталности и функционалности одређених биљних врста и
њиховог естетског доприноса. На основу исте, потребно је израдити пројектно
техничку документацију којом се предвиђају даље активности на хортикултурном
уређењу парка и реализовати активности на реализацији исте.

Слика 6. Футошки парк, радови на поставци заливног система
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8. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ
РАДА
Полазећи од природних и створених вредности које чине темељне вредности СП
„Футошки парк“, приоритетни задаци научноистраживачког и образовног рада у
Споменику природе ,,Футошки парк су:


спровођења мониторинга биодиверзитета;



истраживање утицаја урбане средине на биодиверзитет подручја;



подизање нивоа свести локалне заједнице у циљу очувања аутентичности и
биодиверзитета „Футошког парка“;



едукација свих популација корисника Споменика природе „ Футошки парк“ у
области спровођења прописаних режима заштите;



подршка научним истраживањима;



сарадња са школама, факултетима, предшколским установама.

Слика 7. час у природи

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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9. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ
ВЛАСНИЦИМА И КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ
СП“ФУТОШКИ ПАРК“
Највећи део површине заштићеног природног добра „Футошки парк“ се налази у
власништву Општине Нови Сад. Обзиром на његову еколошку и просторну
функцију у систему зелених површина града Новог Сада и значаја који има као
место за одмор и рекреацију грађана, ЈКП „Градско зеленило“ као управљач
природног довра остварује најужу сарадњу са органима управа Града Новог Сада.
Неопходно је одржавање одговарајућих односа са осталим субјектима који на овом
простору обављају делатност и користе ресурсе .
Основни циљ успостављања односа јесте заштита предела, поштовање
прописаног режима заштите и коришћења, и стварање услова за бољи развој
подручја у функцији заштите.
У циљу унапређења заштићеног подручја потребно је наставити сарадњу са свим
заинтересованим и надлежним субјектима:


Града Новог Сада;



Сарадња са надлежним Министарствима;



Програмска сарадња са стручним установама (Покрајински завод за заштиту
природе, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Пољопривредни и други факултети, Институти и др.);



Програмска сарадња са другим управљачима заштићених добара у Србији;



Програмска сарадња са еколошким покретима, младим истраживачима и
другим заинтересованим невладиним организацијама.

Годишњим програмима управљања Споменика природе „ Футошки парк“ између
осталог, планираће се и конкретни облици сарадње са локалном самоуправом,
становништвом, корисницима и власницима непокретности на подручју Футошког
парка.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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10.

СТУДИЈСКА (ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНСКИХ АКТИВНОСТИ



План детаљне регулације „Футошког парка“ (Сл.лист Града Новог Сада
бр.18/05).



Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у Споменику природе
„Футошки парк“



План заштите од пожара (ЈКП“Градско зеленило“,Нови Сад);



Правилник о изгледу знака Споменика природе „Футошки парк“ (ЈКП „Градско
зеленило“, Нови Сад);



Закон о заштити природе („Службени гласник РС“
88/2010,91/2010-испр.,14/2016,95/2018-др.закон и 71/2021);



Одлука о заштити споменика природе „Футошки парк“ („Сл. лист Града Новог
Сада“ број 18/2006).



Правилник о начину обележавања заштићених
(„Службени гласник РС“, број 30/92 и 17/96);



Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово
коришћење ("Службени гласник РС", број 87 од 4. октобра 2013.);



Правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја
("Службени гласник РС", број 117 од 29. октобра 2014.);



Правилник о службеној одећи, односно униформи чувара у националним
парковима и заштићеним подручјима, "Службени гласник РС", број 105 од 5.
августа 2020.);



За све активности које се изводе на простору СП„Футошки парк“ потребно је
прибавити услове Покрајинског завода за заштиту природе.

број

природних

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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11.

АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА ДИНАМИКОМ И
СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА И НАЧИН ОЦЕНЕ
УСПЕШНОСТИ ЊИХОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу
природних и створених вредности

11.1.1 .ЧУВАЊЕ,ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

ЧУВАЊЕ И НАДЗОР
Чуварска служба

Чување и назор заштићеног подручја представља континуирани задатак који се
реализује у смислу превентивне заштите природних вредности. И у наредном
периоду ће га спроводити чувар заштићеног подручја у сарадњи са осталим
корисницима простора. Чувар заштићеног подручја ће надгледати спровођење
режима заштите природних вредности, коришћење парка као и посетилаца. О свим
променама насталим у заштићеном подручју извештаваће континуирано. Против
извршиоца ће се подносити пријаве (надлежној инспекцији, прекршајне, кривичне).
Управљач ће по потреби позивати надлежне инспекцијске службе и извештавати
Покрајински завод за заштиту природе. У планском периоду је неопходно повећати
број чувара и обавити одговарајућу едукацију постојећих и нових кадрова, што ће
зависити од законских и финансијских могућности.
Чуварска служба заштићеног подручја је организована у складу са Правилником о
условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја ("Службени
гласник РС", број 117 од 29. октобра 2014.). Чуварска служба заштићених подручја
функционише у склопу службе физичко-техничког обезбеђења ЈКП “Градско
зеленило“ Нови Сад. Послове чуварске службе непосредно обављају чувари и
координатор обезбеђења. Двојица чувара ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад су
положила стручни испит за чувара заштићеног подручја. У току рада чувари носе
службену униформу управљача и видно закачену службену легитимацију.
У наредном периоду треба настојати да се повећа број чувара заштићених
подручја, као и да им се набави униформа и опрема у складу са Законом
(Правилник о службеној одећи, односно униформи чувара у националним
парковима и заштићеним подручјима, "Службени гласник РС", број 105 од 5.
августа 2020.).
Рок: континуирано
Носилац: Управљач, Град Нови Сад
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ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Послови управљања заштићеним подручјем

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градско зеленило“
Нови Сад (број 01-9824 од 21.10. 2014.) формирано је „Одељење за заштиту
животне средине и развој“ у коме је запослено стручно лице за заштићена
подручја, у складу са Правилником о условима које мора да испуњава управљач
заштићеног подручја, члан 3. тачка 1. („Службени гласник РС ”, број 36/09).
Стручно лице је ангажовано на изради и спровођењу управљачких докумената:
планова управљања, годишњих програма управљања и извештаја о реализацији
истих, као и пројеката којима се обезбеђује финансирање активности на
заштићеним подручјима.
На годишње програме управљања заштићеним подручјем, као и на извештаје о
остваривању истих, управљач је дужан да исходује сагласност надлежног органа
(Градска управа за заштиту животне средине Новог Сада). За све активности које
се спроводе на заштићеном подручју потребно је исходовати решење о условима
заштите природе.
Сходно члану 56. Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“ број 36/2009,
88/2010,91/2010-испр.,14/2016,95/2018-др.закон и 71/2021) управљач је донео
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Футошки
парк“ („Службени гласник Републике Србије“ број 73/2014.).
У наредном периоду је потребно донети Одлуку о накнадама за коришћење
заштићеног подручја Споменика природе „Футошки парк“.
Рок: континуирано
Носилац: Управљач

Обележавање заштићеног подручја
Обележавање заштићеног подручја је извршено у складу са Правилником о начину
обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС“, број 30/92,
24/94 и 17/96). Управљач је дужан да по потреби мења оштећене ознаке
заштићеног природног добра.
Рок: континуирано
Носилац: Управљач

Одржавање заштићеног подручја СП“Футошки парк“ обухвата првенствено
активности на одржавању зеленила, затим активности на одржавању чистоће
парка и одржавању парковског мобилијара.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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Одржавање чистоће и одржавање мобилијара
Одржавање чистоће парка подразумева свакодневно чишћење стаза и сакупљање
смећа са свих парковских површина
Редовно одржавање мобилијара (клупа и корпи за смеће) у парку врши се сваке
године.
У наредном периоду треба решити проблем недозвољеног одлагања смећа у
парку од стране корисника заштићеног подручја и околних установа.
Рок: континуирано
Носилац: Управљач, Град Нови Сад

Одржавање зеленила
У наредном периоду се планира спровођење свих потребним мера неге зеленила.
Одлуке о спровођењу потребних мера неге зеленила се доносе на основу праћења
појава које се евидентирају у склопу мониторинга вегетације.
Одржавање зеленила у Футошком парку подразумева следеће активности:
 Редовно кошење и грабљање травњака
 Негу дрвећа (спроводи се кроз механичку обраду око дрвећа која је
неопходна ради спречавања евапорације, слегања земљишта и уклањања
коровских биљака, чиме се обезбеђује нормалан развој кореновог система,
орезивање сувих грана)
 Орезивање и окопавање живе ограде
 Одржавање смене цветних аспеката у парку садњом сезонског цвећа
 Уклањање девитализованих стабала, проредну сечу и попуну садњом
нових стабала у складу са пројектом хортикултурног уређења
Одржавање зеленила захтева редовно и квалитетно заливање аутоматским
системом за наводњавање. У складу са тим су 2021. године почети радови радови
на поставци аутоматског заливног система у Футошком парку. Уградњом
аутоматског заливног система, у наредном периоду је обезбеђено адекватно и
квалитетно снабдевање водом свих елемената парковског зеленила. Систем за
аутоматско заливање захтева перманентно одржавање. То обухвата пуштање у
рад заливног система на почетку заливног периода и његово затварање на крају
заливног периода, временско програмирање рада заливног система, замену
распркивача и фитинга, замену црева кап по кап, замену електромотора вентила,
штеловање распрскивача.
Рок: континуирано
Носилац: Управљач, Град Нови Сад

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Планиран је наставак активности у циљу стварања представе о природним и
створеним вредностима СП“Футошки парк“. Презентација и популаризација ће се
остваривати кроз следеће активности:


Штампање промотивног материјала (издавање пропагандног материјала
(визиторски летак, екотуристичка карта и разни други проспекти) и
посебних издања везаних за заштићено подручје



Медијско представљање (наставак континуиране сарадње са средствима
информисања, повремено давање стручних информација и актуелних
саопштења)



Развој научних, образовних и културних функција заштићеног подручја се
може унапредити постављањем нових и обновљених информативних
табли. За потребе школских и организованих посета стручно лице (стручни
сарадник, или чувар заштићеног подручја) треба да прати групе по терену
уз потребна објашњења. Развијањем ове активности биће неопходно и
формирање водичке службе чији развој зависи од законске и финансијске
подршке за реализацију планиране активности (отварање новог радног
места). Треба наставити са досадашњом праксом организовања и учешћа
у акцијама поводом обележавања Дана заштите природе, и других датума
од значаја за заштиту природе



Подршка и укључивање у пројекте на различитим нивоима који доприносе
презентацији Републике, Града и самог заштићеног подручја

Рок: континуирано
Носилац: Управљач

11.1.2 .ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
У наредном периоду се планира наставак редовног мониторинга заштићеног
добра, како здравственог стања вегетације, тако и стања угрожавајућих фактора,
ефеката мера активне заштите и утицаја дозвољених активности.
Мониторинг вегетације се врши у циљу праћења промена на стаблима, како би се
на њих могло реаговати прилагођавањем активности односно, као би се спречио
уочен штетан утицај. Спровођење мониторинга подразумева праћење
здравственог стања (појава симптома биљних болести на листовима и гранама,
оцена интезитета присуства биљних штеточина, праћење општег стања стабала),
евидентирање промена на стаблу током вегетације (попуњеност крошње,
плодоношење, појава трулежи и рана) и праћење појава механичких оштећења на
стаблима (ветроломи, снеголоми и др).
На основу резултата мониторинга, доносе се одлуке о потреби и начину санације
и ревитализације вегетације. Мониторинг врше стручна лице управљача и стручне
установе ангажоване за ту активност.
Рок: континуирано

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
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Носилац: Управљач, Покрајински завод за заштиту природе
11.2.Активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и
уређењу простора

 Израда пројектно техничке документације потребне за извођење радова
на партерном уређењу парка који треба да обухвате:
 уређење пешачких стаза и платоа у складу са нивелационим решењем и
решењем саобраћаних површина чиме се требају решити односи
површинских вода. На улазу из Улице Новосадског сајма и Улице Николе
Тесле предвидети постављање рампе која онемогућава саобраћајни
пролаз кроз парковску површину, осим за возила службе одржавања парка.
У циљу заштите и наглашавања вредности дендрофлоре, предвидети
ограду и одговарајућу таблу око вредних стабала;
 Уређење улаза у парк, поставка ограде око парка ;
 Уређење платоа и свих слободних површина у оквиру простора Јодне
бање, тако да буде јединствена целина са новопројектованим површинама
целог парка (на захтев Специјалне болнице за реуматске болести Нови
Сад);
 Опремање целокупне површине парковским мобилијаром, клупама и
корпама, који амбијентално одговара овом простору уз могућност
периодичног постављања дигиталних паноа за излагање различитих
садржаја (уметничких, образовних, информативних, културних…) у виду
галерије на отвореном;
 Санацију и реконструкција језера у парку;
 Поставку фонтана и чесми са пијаћом водом у парку ;
 Реконструкцију јавног и декоративног осветљења на простору Футошког
парка;
 Извођење радова на партерном уређењу
 Израда пројектно техничке документације хортикултурног уређења
Футошког парка којом се предвиђају даље активности на хортикултурном
уређењу парка, чему треба да претходи:
 анализа виталности и функционалности одређених биљних врста у парку и
њиховог естетског доприноса.
 Извођење радова на хортикултурном уређењу према израђеној пројектно
техничкој документацији.
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13.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА
ИЗВРШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У УПРАВЉАЊУ ЗАШТИЋЕНИМ
ПОДРУЧЈЕМ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Финансирање заштићеног добра, према Закону о заштити природе, обезбеђује се
из:





из буџета,
из прихода који се остварују вршењем делатности предузећа,
од накнада за коришћење заштићеног природног добра,
из других извора у складу са законом.

У наредном десетогодишњем периоду Годишњим програмима управљања ће се
дефинисати тачна висина средстава и начин њиховог обезбеђивања по планској
структури. Планирана структура одсликава садашњи статус Управљача и његове
могућности у обезбеђивању средстава за реализацију циљева заштите и развоја
подручја.
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Табела 4. Табела планираних расхода заштићеног подручја СП“Футошки парк“ за
период 2022.-2031.година са изворима финансирања

Извори и износи средстава (у динарима)
2022-2031

%

Градска управа
Градска
за заштиту
управа за
Сопствени
ж ивотне
комуналне
приходи
средине Новог
послове
Сада
Новог Сада
А.0.Чување, одрж авање и презентација заштићеног подручја

Врста расхода

А.1.Чуварска служ ба

0.00

А.1.1.Бруто зараде чувара

0.00

А.1.2. Набавка униформе
А.2.Одрж авање заштићеног
подручја
А.2.1.-А.2.3.Одржав ање
заштићеног подручја (бруто
зараде особља управ љача,
А
обележав ање,одржавање
зеленила и чистоће,
одржав ање
мобилијара,санација и
ревитализација зеленила)
А.3.Презентација заштићеног
подручја
И зрада и поставка
табли,штампа пром.материјала
Укупно А

Буџет Р
Србије

39,038,519.52

0.00

39,038,519.52

0.00

0.00

870,918.75

0.00
65,273,051.10

78,374,770.40 12,000,000.00

65,273,051.10

78,374,770.40 12,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Буџет Р
Србије

39,909,438.27

0.00

100.00

0.00

0.00

39,038,519.52

0.00

100.00

0.00

0.00

870,918.75

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00 155,647,821.50

41.94

50.35

7.71

0.00

155,647,821.50

41.94

50.35

7.71

1,000,000.00

100.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00 195,686,341.02

33.87

60.00

6.13

0.00

0.00

0.00
0.00

1,000,000.00

0.00
0.00
66,273,051.10 117,413,289.92 12,000,000.00

Укупно

Градска управа
Градска
за заштиту
управа за
Сопствени
ж ивотне
комуналне
приходи
средине Новог послове
Сада
Новог Сада

0.00

Б Б.Управљање посетиоцима
Укупно Б
В В.Регулисање имовинско правних односа
Укупно В
Г Г.Праћење и унапређење стања заштићеног подручја
Г.1.Мониторинг в егетације
10,000,000.00
Укупно Г
10,000,000.00

0
0

0
Д Д.0.Уређење простора и одрж иво коришћење природних ресурса
Д.1. Партерно уређење
Д.2.Хортикултурно уређење

0.00
0.00

0.00 125,000,000.00 125,000,000.00
19,263,152.15

0.00

0.00

Д.3.Мониторинг кв алитета
жив .средине
Укупно Д
19,263,152.15 125,000,000.00 125,000,000.00
Е Е.0. Остали некатегорисани послови
Е.1.Против пожарна заштита
0.00
0.00
200,000.00
(набав ка опреме и др)
Укупно Е
0.00
0.00
200,000.00
Укупно расходи
95,536,203.25 242,413,289.92 137,200,000.00

0.00

10,000,000.00

100.00

0

0.00

10,000,000.00

100.00

0

0.00

0.00 250,000,000.00

0.00

50.00

50.00

0.00

19,263,152.15

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00 269,263,152.15

7.15

46.42

46.42

0.00

0.00
20.11

0.00
51.02

100.00
28.88

0.00
0.00

0.00

200,000.00
0.00
200,000.00
0.00 475,149,493.17
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ПРИЛОЗИ:








Планске активности на подручју СП“Футошки парк“ за период
2031.године, ЈП“Урбанизам“, Нови Сад
Планске активности на подручју СП“Футошки парк“ за период
2031.године, Градска управа за грађевинско земљиште Новог Сада
Планске активности на подручју СП“Футошки парк“ за период
2031.године, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Планске активности на подручју СП“Футошки парк“ за период
2031.године, ЈКП“Чистоћа“, Нови Сад
Планске активности на подручју СП“Футошки парк“ за период
2031.године, ЈКП“Водовод и канализација“,.Нови Сад
Планске активности на подручју СП“Футошки парк“ за период
2031.године, Специјална болница за реуматске болести Нови Сад.
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