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Јелена КАДИЋ, Драган КОВАЧЕВИЋ1 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА  

 
БАРДАЧА – ДОЊА ДОЛИНА 

ЗАШТИЋЕНИ КУЛТУРНИ ПРЕДИО 
 
Апстракт  

Регион Бардача – Доња Долина налази се у западној Посавини у Лијевчу пољу. 
Републички завод за заштиту споменика културе и природе СР БиХ издао је 1969. 
године Рјешење о заштити простора Бардаче као специјалног резервата природе. 

Пројекат LIFE LICENSE у периоду од 2002. до 2004. године детаљно је истра-
жио ово подручје.  

12. априла 2007. године, на основу Рамсарске конвенције, подручје Бардаче 
проглашено је мочварним подручјем од свјетског значаја (Ramsar Site No. 1658).  

Интегрално сагледавање ширег простора опредијелило нас је да ПОСЕБНИ 
РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ БАРДАЧА, изузетних природних вриједности, и АРХЕОЛОШКИ ЛО-
КАЛИТЕТ ДОЊА ДОЛИНА, који свједочи о трајању живота човјека кроз разне ис-
торијске епохе, предложимо за заштићено подручје у категорији ЗАШТИЋЕНИ 
КУЛТУРНИ ПРЕДИО.  
Положај 

Географска локација мочварног подручја је између 17˚08' и 17˚30' источно 
и 45˚04' и 45˚08' сјеверно. Административна граница обухвата катастарске оп-
штине Гај, Бајинци, Бардача и Дуго Поље, а насеља која спадају у обухват су 
Бардача и Бајинци на истоку, Дуго Поље на југу и Гај на – сјеверу. 

 
На крајњем сјевероистоку Лијевча поља налази се мочварно подручје 

Бардача, оганичено ријеком Савом са сјевера, ријекама Брзајом и Врбас-
ом с истока, Матуром са запада, док се у непосредној близини с јужне стра-
не налази канал Осорна – Борна – Љевчаница. Мочварно-барски простор 
Бардаче обухвата око 3.500 ha (мада варира због исте надморске висине 
са ријеком Савом –  90 – 94 mnv). Чини га једанаест вјештачких језера пов-
ршине 675 ha, те вјештачко језеро Стублаја површине 1,3 km2. 

 Административна граница подручја обухвата катастрарске општине 
Гај, Бајинци, Дуго Поље, Бардача, и дио к.о. Гламочани.  
 
                                                 
1 Коришћене фотографије Горана Дујаковића. 
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Историја 
Први хидротехнички радови почели су да се изводе крајем прошлог вије-

ка и у трајању од неких десетак година изведени су насипи уз ријеке Саву и 
Врбас, а прокопан је и канал Љевчаница, с трасом готово паралелном са сав-
ским насипом. Тадашњи канал Љевчаница био је дуг 8 km (од ушћа Аржабе, 
па до ушћа у Врбас) и имао је намјену да пресјечене и дјелимично покупљене 
површинске воде одведе у Врбас. Тиме су дјелимично брањена подручја Ста-
парског луга и долинско-матурског луга. Осим тога, изведене су и мање 
регулације ријечних токова (нпр. регулација Маховљанске ријеке), а у наси-
пима су изведени, за сврху контролисаног отицања воде, уставе и чепови. 

Предузете мјере допринијеле су знатном спречавању катастрофалних поп-
лава као и све бржем развоју пољoпривреде на великом дијелу до тада неиско-
ришћених површина. Све мјере представљале су само заштиту од вањских во-
да, док су подручја и даље трпjeла од сувишних оборинских, подвирних и про-
цједних вода. Ниже положени терени, као и терени који су били ограђени наси-
пима често су плављени, пошто акумулирана вода није могла да отекне кроз ус-
таве и чепове у Саву због њених дуготрајних високих водостаја. Тако су наста-
јале баре и мочваре, јер се вода задржавала у најнижим предјелима кроз већи 
дио године, те су те површине биле неупотрбљиве за пољопривреду. Идеја о из-
градњи рибњака на том мочварном тлу реализована је у периоду 1902 – 1906. 
године на 600 јутара површине (cca 345 ha), на најнижим котама између ри-
јека Матуре и Брзаје. 

Хидрологија 
На подручју Лијевча поља хидролошка мрежа је веома развијена. Оно се 

са двије стране граничи великим ријекама, на истоку Врбасом и сјеверу Са-
вом, док је само поље испресијецано мрежом мањих ријека. Значајније ријеке 
су Матура, Стублаја, Аржаба и Краљица. Токови тих ријека су пресјечени из-
градњом канала Осорна – Борна – Љевчаница, и само се Матура уводи у ка-
нал, док остали токови пониру у подземље и поново избијају на површину сје-
верно од канала. Све те ријеке могу да се сматрају равничарским. Поред тих 
водотокова, требало би споменути и ријеке Осорна и Борна, које извиру на 
Козари и у подножју се спајају, настављајући ток као канал Осорна – Борна – 
Љевчаница. 

Језера су настала вјештачким путем, такође у циљу заштите подручја од 
поплава. Састоје од десет рибњака груписаних у двије цјелине. Првој цјелини 
припадају рибњаци укупне површине 310 hа, док површина рибњака друге 
цјелине износи 422 hа. 

Климатске карактеристике 

Шире подручје Бардаче на око 100 m надморске висине одликује се умјере-
ноконтиненталном климом са средњом годишњом температуром ваздуха од 

10.8°C, средњим годишњим температурним колебањем од 22.4°C. 
Зиме су на разматраном подручју прилично хладне са просјечним темпе-

ратурама које се крећу око 0.5°C. Средње љетње се крећу око 20.1°C. Јесени 

су само незнатно топлије од прољећа (средња температура јесењих мјесеци се 
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креће око 11.5°C, а прољећних око 11.0°C) што указује на присуство слабијег  

маритимног утицаја на поднебље овог подручја.  
Велика учесталост појаве мразева и магли представља такође значајну 

карактеристику климе подручја Бардаче. Годишње на њему у просеку су 83 
дана са мразом (дани са минималном температуром ваздуха испод 0°C),  и  то 
од октобра  до априла, уз ријетке појаве током маја. 

У Бардачи се тропски и љетњи дани (дани са максималном температуром 
вишом од 30°C, односно изнад 25°C) јављају претежно у периоду од маја до 
септембра, али их највише има у току љета.  

На континенталност климе указују и подаци о стварном трајању сијања 
сунца са просјечном годишњом сумом од свега 1.813 часова, затим повећан 
степен облачности од 54% покривености неба, као и сразмјерно велики број 
тмурних дана (просјечно у току године 106) са просјечном облачношћу изнад 
80% покривености неба. Просјечан број ведрих дана (са средњом дневном об-
лачношћу испод 20%) креће се око 83 дана, а најчешће се јављају  у јулу, авгу-
сту и септембру мјесецу. У току године преовлађују сјевероисточни, сјевероза-
падни и југоисточни вјетрови, а сразмјерно висока фреквенција тишина по-
казује да је на подручју Бардаче у току године око трећина дана без вјетра. 

Падавине су сразмјерно честе и јављају се у просјеку 128 дана  годишње. 
Снијег се на овом подручју јавља углавном од новембра до априла, а с об-

зиром да посматрано подручје припада ниској Перипанонској области, сњеж-
ни покривач је нестабилан, и након краћег трајања се отапа. 

Педолошке карактеристике 
У подручју Бардаче заступљени су сљедећи типови земљишта: еуглеји (мо-

чварно-глејна земљишта), флувисоли (алувијална земљишта) и хумофлувисо-
ли (семиглејна земљишта). 

То су долинска земљишта, која у класификационом смислу припадају разд-
јелу хидроморфних земљишта, која показују прекомјерно влажење у цијелом, 
или само у горњем, односно у доњем дијелу профила. Прекомјерно влажење зе-
мљишта може настати под утицајем: падавина, допунског влажења површин-
ским водама или допунског влажења подземним водама. 

Биолошке карактеристике 
Проучавана је флора и вегетација у мочварно-барском екосистему Барда-

ча у периоду од 2002. до 2004. године у оквиру LIFE LICENSE пројекта. Резул-
тати истраживања показују да је мочварно-барски екосистем Бардача (који 
је проглашен специјалним парком 1969. године) високо еколошки вриједан и 
поред тога што је више пута био деградиран.  

Климатогена природна вегетација на овом простору су поплавне шуме и 
мочварно барски екосистеми. То потврђују флорни индикатори постојећих 
биљних оаза и солитерних стабала биљних врста и фитозаједница. Веће про-
мјене вегетације наступиле су у новије вријеме под еколошким утицајем кли-
ме, те деградацијом вегетације антропогеним утицајем (сјечом и мелиораци-
јама). 

Рецентна вегетација поред природних већином насељава сакундарна ста-
ништа. Тип вегетације у зависности је од орографских, педолошких, климатск-
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их, биолошких и антропогених фактора станишта. У мочварно-барским еко-
системима насељена је хидрофилна вегетација (субмерзна и флотана), а уз оба-
ле емерзна вегетација те копнена вегетација поплавних шума, мочварних ли-
вада и агрофитоценоза. 

 
На овом простору појављују се: акватични екосистеми (текућице, мочваре 

и баре) и копнени екосистеми (пашњаци, ливаде, поплавне шуме и агроеко-
системи). Доминантно и специфично су заступљени мочварно-барски екоси-
стеми, који су значајни у вези Рамсарске конвенције и биодиверзитета, те 

њихове еколошке употребне и економске вриједности. 
У мочварно-барским екосистемима Бардача регистровано је присуство 

280 макрофитских биљних врста. Биљне врсте разврстане су у 71 фамилију 
Посебно треба истаћи да се овдје појављују биљне врсте реликтно-терци-

јарног поријекла: Nympaea alba, Nyphar luteum, Nymphoides flava, Acorus cala-
mus, Trapa Natans, Butomus umbelatus, Hidrocharis morus-raNae, Najans mari-
Na, Vallisneria spiralis, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicantum,  које 

заслужју потпуну заштиту. 
Биљне врсте су разврстане у 73 фамилије што указује на велику разнолик-

ост фитодиверзитета, који се окупио на станишту Бардаче и са различитим ек-
олошким индексима је присутна велика еколошка диференцијација станишта. 
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Фауна птица 

Комплекс Бардаче обухвата водене базене рибњака Бардаче, поплавне ли-
ваде, поплавне шуме, обрадиве површине и насеља. На овом подручју се нала-
зе многе врсте птица које се гнијезде, као и птице које се повремено задржавају 

у вријеме миграција и зимовања, а  многе су пролазне врсте. 

 

На цијелом комплексу Бардаче се налазе различите биљне заједнице које 

својом доминацијом или дјелимичним учешћем доприносе стварању одређе-
них просторних цјелина за размножавање, раст и развиће различитих врста 

птица. Географски положај, различити еколошки услови, геолошко-педолош-
ке карактеристике и водени режим на комплексу Бардаче стварају раскрс-
ницу путева многим врстама птица, које  се у току сеобе са сјевера ка југу и 

обрнуто, повремено или стално задржавају, гнијезде и остављају печат разно-
врсности орнитофауне БиХ.  

Посебно мјесто на комплексу Бардаче заузима барска вегетација у којој се 

гнијезде  и задржавају многе врсте птица. 
На комплексу Бардаче је регистровано 178 врста птица (Обратил,1973). 
На цјелокупном комплексу Бардаче од 115 регистрованих врста птица у 

доба гнијежђења присутне су 84 врсте птица које се сигурно гнијезде на под-
ручју рибњака и његове околине, а за преостале  31 врсту  птица није утврђе-
но мјесто гнијежђња на овом локалитету. 
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Фауна сисара 
Доминантне врсте сисара: 
1. Ondatra zibethica  (бизамски пацов), 
2.  Arvicola terrestris  (водена волухарица),  
3.  Microtus agrestis  (ливадска волухарица),  
4.  Apodemus agrarius  (пругасти пољски миш),  
5.  Lepus europeus  (обични зец). 

Створене карактеристике 
Од свих локалитета према типовима најбројнија су насеља и земљана ут-

врђења. На територији ових општина нису вршена систематска археолошка 
истраживања, локалитети су систематизовани током рекогносцирања, тако 
да је до сада регистровано: 

• 27 праисторијских; 
• 4 античка и  
• 14 средњевјековних локалитета. 
Археолошка истраживања Доње Долине вршена су крајем XIX в. До осам-

десетих година XX вијека, са прекидима у више годишњих кампања, тако да 
се мањи дио археолошког матријала налази у Музеју Републике Српске у Ба-
њалуци, а  већи у Земаљском музеју у Сарајеву. 

Рибарство 
Рибњак Бардача – Србац припада типу пуносистемских топловодних ри-

бњака (темп. воде расте и до 30°C) са узгојем типично топловодних врста ри-
ба: шаран, амур, толстолобик, смуђ, сом... које подносе вишу температуру во-
де и мању количину раствореног О2 у води. 

Укупна површина рибњака износи 720 ха, од чега је производна површи-
на око 657 hа. 

Базени рибњака: Нецик (40 hа), Брзајски (10 hа), Сињак (60 hа), Ракитов-
ац (80 hа), Велики Дајковац (20 ха), Мали Дајковац (15 ха), Дугопољски луг (60 

hа), Дуго Поље 1 (100 hа), Дуго Поље 2 (110 hа), Љетњи базен (10 hа) и Превла-
ка (160 hа). 

Треба нагласити да је у оквиру рибњака могуће узгајање и других животи-
њских група као што су ракови и жабе. 

Интересанта је чињеница да се низ водених биљака може узгајати иско-
ристити у људској исхрани као нпр. Водени спанаћ (Iptoma reptans), крстав-
ник (Nasturtium officinale), кека (Sagittaria), дивљи пиринач (Zizania aquatica) и 

тифа (Typha latifolia, Typha angustifolia). 
Рибњаци Бардаче су оскудни са водом за производњу риба. Тренутно је у 

функцији 377 ха водене површине, што је недовољно за производњу риба. 
Предложено је да се водени базени рибњака Бардача могу  снабдијевати  вод-
ом из Љевчанице која се улијева у Врбас и да се вода задржава ради напајања 

водених базена, а може и пумпом да се пребацује вода из Врбаса или да се 

старо корито од Врбаса које је и раније напајало рибњаке прочисти и уреди 
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Шумарство 
Према еколошко-вегетацијској рејонизацији БиХ подручје Бардаче се на-

лази у припанонској области односно сјеверно босанском подручју. 
Распоред биљних заједница у хигрофилним зонама зависи од микрореље-

фа, дужине плављења и висине подземних вода. У том смислу као највлаж-
није варијанте шума на подручју обухвата појављују се шуме црне јохе (Alne-
tum glutinosae) и шуме лучког јасена и дријемовца (Leucojo-Fraxinetum), док је 
најсувља шумска заједница шума храста лужњака и граба (Carpino betuli – 
Quercetum roboris). Шуме бијеле врбе и шуме топола везане су за текуће воде, 
односно зоне плављења, углавном у инундационом појасу. У подручју обухва-
та површина под шумама износи 409 ha. 

Као ургентне газдинске мјере потребно је извршити потпуну конверзију 
багремових састојина са аутохтоном вегетацијом овог региона. 

Ниске шуме је потребно постепено, адекватним захватима конверзије и 
реконструкције превести у виши узгојни облик, са форсирањем атохтоних 
врста, прије свега храста лужњака и пољског јасена. 

Имајући у виду да је подручје Бардаче резерват природе, као једна од 
смјерница је израда шумскопривредне основе посебне намјене за шуме у 
подручју обухвата, чиме би се газдовање овим шумама увело у научно фун-
диран оквир. 

Шуме црне јохе (Alnetum glutinosae) су везана за глејна земљишта и увијек 
су везане за слабију пропустљивост и стагнацију воде у горњим слојевима. 
Шуме пољског јасена са касним дријемовцем се налазе на еколошком прелазу 
између шума лужњака са великом жутиловком (Genisto elatae – Quercetum rob-
oris) и шума црне јохе (Alnetum glutinosae). 

Чисте шума лужњака настањују комплексе терена који су периодично 

плављени или су изван поплавно подручја, али су довољно влажни. Каракте-
ристични типови земљишта су псеудоглеј и мочварно глејно земљиште. 

Шуме лужњака и граба (Carpino betuli – Quercetum roboris) представљају 

најсувљу асоцијацију на посматраном подручју, а са аспекта продукције дрв-
не масе највриједнији тип. 

Као негативан тренд констатовано је значајно ширење багрема (Robinia 

pseudoacacia), нарочито у сјеверу обухвата. Ова алохтона врста, која показује 

коровско понашање, као агресивнија може да потисне аутохтоне фитоце-
нозе, тако да је потребно предузимање мјера сузбијања багрема и форсирање 

аутохтоних лишћара. 

Пољопривреда 

Доминантна ратарска производња на подручју Бардаче је производња 

кукуруза и стрних жита, и то прије свега пшенице. Основна карактеристика 

ове производње је то да је она заснована на малим, уситњеним парцелама, 
због чега је она највећим дијелом натурална, односно намијењена исхрани 

становништва и стоке у оквиру породичних газдинстава.  
Доминантна повртарска производња на подручју Бардаче је производња 

кромпира, парадајза, паприке, лука и купуса. 
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Воћарска производња је доминантно екстензивна, и углавном је концен-
трисана на гајење мањег броја воћних врста на окућницама, на којима се нај-
више гаји јабука, крушка, шљива, вишња, трешња и орах. 

Сточарска производња на подручју мочваре Бардача претежно је екстен-
зивна и углавном је сконцентрисана на гајеwе маwег броја различитих врста 
стоке, од којих се највише на традиционалан начин узгајају разне категорије 
говеда , свиња  и оваца . 

Категорија заштите (приједлог) 
Интегрално сагледавање ширег простора опредјелило нас је да ПОСЕБНИ 

РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ БАРДАЧА изузетних природних вриједности и АРХЕОЛОШКИ 

ЛОКАЛИТЕТ ДОЊА ДОЛИНА који свједочи о трајању живота човјека кроз разне 
историјске епохе, предложимо за заштићено подручје у категорији – ЗАШТИ-
ЋЕНИ КУЛТУРНИ ПРЕДИО БАРДАЧА – ДОЊА ДОЛИНА. 

Такав савремени концепт заштите ће обезбједити заштиту, унапређење и 
чување природних и створених вриједности за добробит будућих генерација. 

Границе заштићеног подручја и зоне заштите Бардаче и Доње Долине 

 
Заштићено подручје Бардаче се састојати из два дијела и то: природни 

резерват Бардача и археолошки локалитет Доња Долина. У складу са тим су 
описане границе заштићеног. 
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Обухват природног резервата Бардаче можемо дефинисати на два начина: 
- административним границама                                                                                                     
- природним границама. 
Административне границе природног резервата Бардача обухватају: ка-

тастарске општине Бардача, Бајинци, Дуго Поље, Гај и дио катастарске опш-
тине Гламочани. 

Природне границе резервата Бардаче са сјеверне стране крећу од ушћа 
Матуре у Саву и иду коритом Саве, све до ушћа Врбаса у. Затим, са запада 
иде коритом Врбаса све до мјеста Горњани до коте 94,5 гдје се одваја од Врба-
са и иде границом катастарске општине Бајинци до канала Осорна – Борна – 
Љевчаница који има правац протезања запад-исток. Граница затим иде јуж-
ним каналом Осорна – Борна – Љевчаница у правцу запада пролазећи са сје-
верне стране поред брда Шарка (кота 93,1) преко коте 94 са јужне стране од 
топонима Галићевка и Бараји све до ушћа са ријеком Матуром. Западна гра-
ница природног резервата Бардаче је корито ријеке Матуре од ушћа са јуж-
ним каналом Осорна – Борна – Љевчаница, па све до ушћа са ријеком Савом. 

Природне границе археолошког локалитета Доња Долина почињу са западне 
стране на чворишту пута Горња Долина – Бардача са ријеком Матуром и проте-
жу се дуж тог пута све до раскрснице за Горњу Долину. Са јужне стране пута  об-
ухватају простор у ширини од 200 метара, а са сјеверне стране све до Саве. 

Режими и мјере заштите, развоја, управљања и коришћења 
У заштићеном културном предјелу «Бардача – Доња Долина» утврђује се 

режим заштите I, II и III степена. 
Под режимом заштите I степена налазе се: 
- Ада Ракитовац и појас трске око ње у ширини од 20 метара 
- Дуго Поље II 
- Десна обала ријеке Матуре и јужна обала Дугог Поља II  
- Пет oстрва на Нецику 
- Археолошки локалитет Доња Долина уз ријеку Саву. 
Режим заштите I степена подразумјева забрану коришћења природних 

богатстава и све видове коришћења простора и активности, осим праћења 
стања, научних истраживања, контролисане едукације, конзервације, и пре-
зентације археолошког локалитета.  

Под режимом заштите II степена налази се: 
- Нецик – језерски дио 
- Ток ријеке Стублаје у заштићеном подручју са приобалним дијелом у  

ширини 10 метара 
- Поплавне ливаде Крњад 
- Шума Ивина 
- Археолошки локалитет Тименац. 
У оквиру просторне цјелине Бардача у зони режима заштите II степена на-

лазе се станишта природних ријеткости биљних и животињских врста на ко-
јима се ограничавају људске активности, а активне мјере заштите усмјеравају 

на унапређивање станишта и повећавање биолошке разноврсности. 
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Под режимом заштите III степена налази се остали дио просторне цје-
лине заштићеног културног предјела «Бардача – Доња Долина», у највећој мје-
ри измјењен људским активностима: 

- Остала језера (Бразајски, Велики и Мали Дајковац, Ракитовац, Превла-
ка, Сињак, Луг и Дуго Поље I) 

- Oстале продуктивне и непродуктивне површине које се налазе у гра-
ницама заштићеног подручја. 

У оквиру зоне режима III степена заштите прописане мјере заштите усмје-
рене су прије свега на спречавање загађивања и измјене намјене површина, 
те одржавање и унапређивање водног режима, као и повезивање дијелова за-
штићеног подручја који имају строжије степене заштите. У оквиру те зоне 
могуће је уређивање и контролисано  коришћење у туризму и рекреацији. 

НА ЦИЈЕЛОМ ПОДРУЧЈУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ СЕ УНАПРЕЂИВА-
ЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ВРСТА, ПОПУЛАЦИЈА И СТАНИШТА 

ПРИРОДНИХ РИЈЕТКОСТИ, ОЧУВАЊЕ, КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЈСКИХ ВРИЈЕДНОСТИ. У том циљу посебно се обезбјеђује: 

- Ревитализација станишта природних ријеткости (по посебном програму); 
- Управљање популацијама природних ријеткости; 
- Едукација и научно истраживачки рад; 
- Успостављање мониторинга хидрогеолошких и природних вриједности; 
- Презентација и популаризација заштићеног подручја; 
- Успостављање центра за информисање и едукацију (на подручју зоне ре-

жима заштите III степена); 
- Одржавање квалитета воде; 
- Спречавање инфилтрације воде из септичких јама; 
- Очување рибљег фонда аутохтоних врста у ријекама и потоцима (не у је-

зерима намјењеним привредним дјелатностима – рибњацима); 
- Перманентно смањивање бројности алохтоних врста риба у ријекама и 

потоцима; 
- Смањивање уноса непожељних алохтоних врста риба у рибњацима; 
- Заштита приобалне вегетације; 
- Стимулисање производње здраве хране на обрадивим површинама; 
- Истраживање, тумачење и чување материјалних остатака људског траја-

ња, који су се временом таложили и тако постајали саставни дио сложених и сло-
јевитих просторно-историјских цјелина; 

- Економски ефекти кроз презентацију културно-историјских и природних 
вриједности заштићеног подручја.  

У исто вријеме се забрањује: 
- Нарушавање геоморфолошких и хидролошких одлика (моделирање терена); 
- Дубљи земљани радови у седиментима; 
- Отварање позајмишта песка; 
- Преоравање и пошумљавање ливада и пашњака; 
- Изградња сем за потребе заштите природе; 
- Отварање депонија и одлагање било каквог отпада; 
- Употреба хемијских средстава у пољопривреди; 
- Уношење алохтоних врста; 
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- Сакупљање дивљих биљних и животињских врста (пијавице, пужеви, 
жабе, љековито биље);  

- Све друге радње које на било који начин могу угрозити заштићено при-
родно добро и његове одлике; 

- Упуштање непречишћених отпадних вода; 
- Изазивање наглих промјена нивоа воде; 
- Захватање воде из језера за заливање и друге потребе; 
- Уношење алохтоних врста рибе у ријеке и потоке; 
- Лов; 
- Узнемиравање птица и нарушавање других природних ријеткости; 
- Нарушавање интегритета и природне динамике везаних и пловећих острва; 
- Отварање дивљих плажа; 
- Паљење трске  ( на подручју зоне режима заштите I и II степена ); 
- Све радње које би могле угрозити археолошки локалитет. 
Уз мјере наведене за цјелокупни простор, на подручју режима заштите 

III степена обезбјеђује се: 
- Успостављање и уређивање мјеста за одмор и рекреацију (по посебном 

програму); 
- Изградња ограниченог броја типских, дашчаних молова и платформи за 

осматрање птица (по посебном програму); 
- Повезивање природних и културних вриједности у цјелину.  
Дозвољава се: 
- Спортски риболов са обале, 
- Лов ( по ловној основи), 
- Привредни риболов (рибњаци), 
- Испаша (овце, говеда, коњи) или кошење траве, 
- Чишћење извора и одржавање проточности корита Матуре, Стублаје и 
Брзаје, 

- Ревитализација обрађених површина, 
- Стимулисање производње здраве хране, 
- Радови по посебним програмима (усклађени са плановима заштићеног 
подручја). 

У оквиру зоне режима заштите II степена, поред мјера наведених за 
природно добро у цјелини и целокупну просторну цјелину, обезбјеђује се: 

- Мир у резервату потребан за гњежђење и зимовање птица, 
- По потреби спречавање ширења трске и жбуња, 
- Одржавање пловности – приступ чуварске службе свим дјеловима 

резервата, 
- Испаша (овце, говеда, коњи), 
- Традиционално уређење простора (по посебном програму), 
- Привредни риболов – рибњаци, 
- Истраживање, конзервација и презентација археолошког локалитета. 
Дозвољава се: 
- Наизменично сечење трске уз обалу (по посебном програму), 
- Коришћење простора на традиционалан начин (одржавање вашара ...), 
- Обрада пољопривредног земљишта, 



 108 

- Истраживање, конзервација и презентација археолошког локалитета. 
Забрањује се: 
- Кретање пловила у периоду лежења птица и исхране њихових младуна-

ца сем за потребе заштите и чувања, научно-истраживачки рад и контроли-
сану едукацију; 

- Спортски риболов; 
- Скидање травног покривача; 
- Постављање бачија и торова од отпадног материјала, метала и пластике; 
- Било какава дјелатност која подразумијева ископ земље дубље од 30 цм 

на археолошком локалитету; 
- Било какава дјелатност која може довести до уништавања археолошког 

локалитета (крчење и паљење, вађење пањева, наводwавање...). 
У оквиру режима заштите I степена забрањено је коришћење при-

родних богатстава и сви видови коришћења простора и активности, осим 
праћења стања, научних истраживања и контролисане едукације, а обезбје-
ђује се очување и унапређивање популација природних ријеткости. Доз-
вољена су  истраживања, конзервација и презентација археолошколошког 
локалитета (по посебном програму).  

У оквиру Студије прописане су сљедеће смјернице: 
Смјернице управљања водама 
Смјернице управљања хидрогеолошком средином 
Смјернице управљања и унапријеђења станишта природних ријеткости 
Смјернице управљања шумама 
Смјернице мудрог коришћења природних ресурса 
Програми и планови заштите, развоја, унапријеђења и управљања. 
Приједлог за проглашење заштићеног подручја ЗАШТИЋЕНИ КУЛТУРНИ ПРЕ-

ДИО «БАРДАЧА – ДОЊА ДОЛИНА» даје Министарство за просторно уређење, гра-
ђевинарство и екологију, а проглашава га Влада Републике Српске подза-
конским актом (члан 17. Закона о измјенама и допунама Закона о заштити 
природе). План управљања заштићеним подручјем доноси Влада а на пријед-
лог Управљача, уз претходну сагласност Републичког завода за заштиту кул-
турно-историјског и природног насљеђа (члан 35. Закона о заштити природе 
и члан 29. Закона о министарствима). ПОСТОЈЕЋИ НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ ТРЕБА ДА СЕ УСАГЛАСИ СА  МЈЕРАМА И ЗОНАМА ЗАШТИТЕ ИЗ 

СТРУЧНЕ ОСНОВЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ КУЛТУРНОГ ПРЕДЈЕЛА «БАР-
ДАЧА – ДОЊА ДОЛИНА», ПРОВЕДЕ ЗАКОНСКА ПРОЦЕДУРА УСВАЈАЊА. 
Управљање – старање о заштићеном подручју 

Спровођење мјера и активности заштите у заштићеном подручју – Заш-
тићени културни предио «Бардача – Доња Долина» сматрамо да треба да се 
повјери будућој јавној установи која ће на најбољи начин да заступа опште 
интересе заштићеног подручја. 

Основне претпоставке за успјешно спровођење заштите су: 
- обезбјеђивање стручног кадра, 
- обезбјеђивање обучене чуварске службе, 
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- обезбјеђивање инвестиција за опремање и уређење подручја, 
- доношење прописаних програмских и планских докумената, њихова 

стручна и друштвена потврда, 
- разрада система финансирања. 

 
Права и обавезе надлежних органа 

Права и обавезе надлежних органа у циљу утврђивања и остваривања 
мјера очувања, заштите и развоја заштићеног подручја почивају на стању и 
значају природних и културно-историјских вриједности, као и могућности 
њиховог мудрог коришћења у сагласности са законским одредбама. 

Права и обавезе надлежних органа и организација у погледу остваривања 

мјера очувања, заштите и развоја односе се на Владу Републике Српске, као 

органа надлежног за доношење акта о заштити, Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију које је надлежно за заштиту природе, 
Министарство просвјете и културе које је је надлежно за заштиту културно-
историјског насљеђа, Скупштине општина Србац и Градишка као имаоци, 
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС 

као установа која ради послове заштите културно-историјског и природног 

насљеђа од интереса за Републику. 
Влада Републике Српске: 
- доноси одговарајуће дугорочне просторно-планске програме и развојне 

документе и одговарајућим мјерама економске политике обезбјеђује уравно-
тежен привредни развој и заштиту културних и природних добара, 
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- у оквиру средњорочног програма заштите и унапређења животне сре-
дине и стратегије развоја културе обезбјеђује средства за: праћење стања и 
квалитета заштићеног подручја, финансирање програма заштите и развоја, 
кредитирање приоритетних инвестиција на заштићеном подручју, финанси-
рање научно-истраживачких пројеката апликативног карактера, студија, ела-
бората и извођачких пројеката, суфинансирање стручног оспособљавања кад-
рова и за друге програмске задатке од интереса за Републику. 

- разматра извјештаје о стању заштићеног подручја, утврђује мјере и 
обезбјеђује претпоставке за његову заштиту, уређивање и развој. 

Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију и Мини-
старство просвјете и културе: 

- доносе годишње програме за извршење средњорочних програма Владе, у 
оквиру којих дефинише приоритете за објекте од интереса за Републику што 
значи и за ово заштићено подручје, 

- дају сагласност на програмску, планску, пројектну и другу документацију 
којом се предвиђају мјере заштите и коришћења заштићеног подручја, 

- усмјеравају и контролише стараоца, 
- координишу рад Републичког завода за заштиту културно-историјског и 

природног насљеђа на пословима заштите у заштићеном подручју, 
- утврђују приоритет у финансирању Програма заштите и развоја зашти-

ћеног подручја. 
 Општински органи управе Србац и Градишка 

- планове уређења простора усаглашавају са програмима заштите и раз-
воја заштићеног подручја, 

- суфинансирају са Владом и другим институцијама програме заштите и 
развоја, научно-истраживачке пројекте, студије, елаборате и друге програм-
ске активности од интереса за општину на заштићеном подручју, 

- кредитирају приоритетне инвестиције од интереса за општину. 
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа: 
- прати и истражује стање угрожености заштићеног подручја и предлаже 

одговарајуће мјере, 
- врши стручни надзор над спровођењем мјера које су утврђене Програ-

мом заштите и развоја, 
- истражује, проучава и прати стање заштићеног подручја ради дефини-

сања мјера савремене заштите и коришћења, 
- пружа стручну помоћ стараоцу, 
- представља и популарише природне и културно-историјске вриједности 

заштићеног подручја. 
ПОРЕД НАВЕДЕНОГ, ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЛИЈЕДЕ, А ТРЕБА ДА ОБЕЗБЈЕДЕ РЕАЛИЗА-

ЦИЈУ ОСНОВНОГ ЦИЉА – ЗАШТИТУ,  СВРСТАНЕ СУ У ТРИ ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ: 
- Мјере активне заштите које обезбјеђују могућност коришћења природ-

них ресурса, трајно и без појава нарушавања њихових основних вриједности, 
а у складу са концепцијом одрживог развоја. 

- Управљање популацијама ријетких врста у циљу њиховог очувања «in 
situ» условима и евентуалног унапријеђивања просторног распореда, бројно-
сти и густине популације, те довођење археолошког локалитета Доња Долина 
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у стање потпуне истражености и конзервације ради квалитетне презентације 
једног од најзначајнијих праисторијских локалитета југо-источне Европе, 
који је трајао око 1000 година у континуитету. 

- Перманенти мониторинг, презентација и популаризација културно-ист-
оријских и природних вриједности.                      

НАДАМО СЕ ДА ЋЕ ОВАКАВ КОНЦЕПТ ИНТЕГРАТИВНЕ ЗАШТИТЕ ОСТАВИТИ ДОВОЉ-
НО ПРОСТОРА ЗА РАЗВОЈ КВАЛТЕТНОГ ТУРИЗМА, АЛИ И СТВОРИТИ ПОВОЉНЕ УСЛОВЕ ЗА 

ЖИВОТ ПТИЦА МОЧВАРИЦА И ОЧУВАЊЕ БОГАТОГ БИОДИВЕРЗИТЕТА ПОДРУЧЈА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




