
 

На основу члана 41а. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 

36/2009, 88/2010 и 91/2010) и члана 37. Статута општине Босилеград (''Службени гласник 

Пчињског округа'', број 16/08 и 20/09),  уз претходно прибављену сагласност Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине број: 353-02-1253/2014-17 од 31.03.2015. 

године, Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 28.04.2015. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 

„ЦРНИ БОР У ПЕТКОВСКОЈ МАХАЛИ” 

 

 

Члан 1. 

Стабло црног бора (Pinus nigra Arn.) које се налази у Петковској махали, село 

Црноштица, општина Босилеград, проглашава се заштићеним подручјем под називом 

Споменик природе „Црни бор у Петковској махали“ и сврстава у III (трећу) категорију 

заштите - заштићено подручје локалног значаја, (у даљем тексту: Споменик природе). 

 

Члан 2. 

Заштита се проглашава ради очувања дендролошке и хортикултуралне вредности 

стабла црног бора, његове аутентичности, интегралности, пејзажне атрактивности, 

старости, димензија и очуваности, као вредног елемента пејзажне структуре села 

Црноштице. 

 

Члан 3. 

Споменик природе се налази у југоисточној Србији, на територији општине 

Босилеград, у Пчињском округу, село Црноштица, на кп.бр. 1823, КО Црноштица, у својини 

је Републике Србије, Месна канцеларија Црноштица. Површина Споменика природе 

износи 433 м², односно 4,33 ари (00 04 33 ha) и пропорционална је површини круга 

пречника крошње.  

Налази се на надморској висини од 1150 м. Од Београда је удаљено 400км, од 

Ниша 170км и 13км од Босилеграда. 

Опис граница Споменика природе са графичким приказом, дати су у прилогу ове  

одлуке и чини њен саставни део. 

 

Члан 4. 

Циљеви заштите из члана 2. ове одлуке реализују се кроз чување и редовно 

одржавање Споменика природе, спровођењем одговарајућих биотехничких мера неге и 

заштите, спровођењем мера ревилатизације и уређењем у складу са планом управљања 

Спомеником природе и условима заштите природе. 



Члан 5. 

 На заштићеној површини Споменика природе установљава се режим заштите III 

(трећег)  степена и утврђују мере заштите којима се забрањује:  

1) сеча стабла, ломљење грана, кидање четина, уништавање коре и кореновог 

система или предузимање било којих радњи и активности које би нарушиле, 

односно оштетиле његова битна својства или довеле у питање биолошки 

опстанак стабла; 

2) садња било каквог декоративног зеленила, на делу заштићене површине 

око дебла црног бора; 

3) ложење ватре, депоновање смећа и другог отпада у заштићеној површини; 

4) изградња надземних и подземних енергетских водова на подручју 

природног добра; 

5) раскопавање и депоновање земље на заштићеној површини природног 

добра; 

6) уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих 

радова у непосредној близини; 

7) испуштање отпадних и загађених вода на заштићену површину Споменика 

природе; 

8) постављење (укуцавање) табли и других обавештења на деблу заштићеног 

стабла; 

9) извођење грађевинских радова и активности у заштићеној површини 

Споменика природе који могу негативно да утичу на стабло, тј. наруше и 

оштете вредности природног добра. 

 

  На Споменику природе ограничава се: 

1) научно-истраживачки рад и праћење стања природних реткости; 

2) све биолошко-техничке мере заштите и неге за које се процени да су 

неопходни за одржавање виталности стабла црног бора (третман против 

ентомолошких и фитопатолошких обољења, уклањање сувих грана, заштита 

пресека, ...), а под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије; 

3) постављење табли и ознака у циљу информисања и упозорења; 

4) редовно одржавање целокупне заштићене површине Споменика природе 

(кошење траве око дебла); 

5) сакупљање семена у циљу научних истраживања природних споменика као 

посебних природних вредности, а све у циљу очувања генофонда и 

оснивања банке гена.  

 

Члан 6. 

  Управљач Споменика природе је Јавно предузеће за газдовање шумама 

„Србијашуме“ Београд, ул.Булевар Михајла Пупина бр.113, Београд, (у даљем тексту: 

Управљач). 

  

 

 



Члан 7. 

Осим обавеза које има на основу закона којим се уређује заштита природе, 

Управљач је овлашћен и дужан нарочито да:  

o чува, унапређује и промовише заштићено подручје; 

o спроводи прописани режим заштите; 

o доноси план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом о 

заштити;  

o обележи заштићено подручје, границе и режим заштите у складу са посебним 

правилником о начину обележавања; 

o осигура одрживо коришћење заштићеног подручја; 

o  даје сагласност на обављање научних истраживања, извођење истражних радова, 

снимање филмова, постављање привремених објеката на површинама у заштићеном 

подручју и даје друга одобрења у складу са овим законом и правилником о 

унутрашњем реду и чуварској служби; 

o обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; 

o прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке 

посете; 

o води евиденције о природним вредностима и о томе доставља податке Заводу за 

заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод); 

o води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који 

представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја  и о томе доставља 

податке заводу и министарству; 

o води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање 

заштићеним подручјем; 

o у сарадњи са републичком и покрајинском инспекцијом и органима безбедности 

спречава све активности  и делатности које су у супротности са актом о заштити и 

представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја; 

o доноси акт о накнадама; 

o врши и друге послове утврђене законом и актом о заштити. 

 

Управљач испуњава наведене обавезе у сарадњи са локалном самоуправом, а уз 

стручну помоћ Завода. 

 Управљач је дужан да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 

изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима којима 

се уређује класификација делатности и регистрација удружења. 

 

Члан 8. 

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других 

вредности подручја Споменика природе спроводи се према плану управљања који 

доноси Управљач на период од 10 година (у даљем тексту: План управљања), са 

садржином и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе. 

План управљања, између осталог, садржи и превентивне мере заштите од пожара 

у складу са законом који уређује заштиту од пожара и прописима донетим на основу тог 

закона. 



На План управљања сагласност даје орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове заштите животне средине, по претходно прибављеном мишљењу 

Завода. 

План управљања Управљач ће донети и доставити органу јединице локалне 

самоуправе надлежном за послове заштите животне средине најкасније у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана 

управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију. 

План управљања остварује се годишњим програмима управљања, који садрже 

нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљеве 

заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; 

детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и 

одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и 

туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и 

доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем 

реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ 

задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и 

противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за 

извршења програма, висине и извора потребних финансијских средстава 

До доношења Плана управљања, Управљач ће послове заштите и развоја 

заштићеног подручја обављати према привременом програму управљања који ће донети у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, уз сагласност органа локалне 

самоуправе надлежног за послове заштите животне средине.  

Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и годишњи 

програм управљања за наредну годину, Управљач доставља надлежном органу до 15. 

децембра текуће године, а извештај о остваривању Плана управљања, најкасније 60 дана 

пре истека периода за који је План управљања донет. 

 

Члан 9. 

Управљач ће у року од шест месеци о дана ступања на снагу ове Одлуке, извршити 

идентификацију граница заштићеног подручја на терену и њихово обележавање на 

прописани начин. 

 

Члан 10. 

Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у 

складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност 

органа локалне самоуправе надлежног за послове заштите животне средине. 

Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење прописаног 

режима заштите, а нарочито: начин и услови понашања посетилаца, власника и корисника 

непокретности при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном природном 

добру, места, површине и објекти у којима се ограничава кретање или забрањује и 

ограничава обављање одређених радњи, као и трајање тих мера; природне вредности 

које је забрањено уништавати и оштећивати; начин сарадње са физичким лицима, 

предузетницима и правним лицима која по различитом основу користе или су 



заинтересовани за коришћење природних богатстава и простора; услови заштите 

приликом обављања научних истраживања и образовних активности, као и начин чувања 

и одржавања заштићеног природног добра. 

Правила одређена актом из става 1. овога члана и друге неопходне информације за 

спровођење режима заштите, Управљач је дужан да јавно огласи и на погодан начин 

учини доступним посетиоцима и корисницима. 

Висину, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја 

одређује својим актом Управљач у складу са критеријумима које прописује Влада. 

На акт из става 4. овога члана сагласност даје орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове заштите животне средине. 

Управљач је дужан да средства од накнада за коришћење заштићеног подручја 

користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја. Ова средства од накнада, 

Управљач је дужан да води на посебном рачуну. 

 

Члан 11. 

Финансирање заштићеног подручја обезбеђује се из: 

 

1) средстава буџета јединице локалне самоуправе (буџетски фонд за заштиту животне 

средине Општине Босилеград);  

2) средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области 

заштите природе; 

3) накнада за коришћења заштићеног подручја; 

4) прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем; 

5) донација, поклона и помоћи; 

6) других извора у складу са законом. 

 

Члан 12. 

Планови уређења простора, водопривредне и друге основе и други програми који 

обухватају заштићено подручје, усагласиће се са Просторним планом Републике Србије и 

планом управљања из члана 8. ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Врања”. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-145/ 2015 

У Босилеграду, дана 28.04.2015.године 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Саша Миланов 

 



ПРИЛОГ:  
 

� Опис граница заштићеног подручја Споменика природе „Црни бор у Петковској махали“, 

с.Црноштица, општина Босилеград. 

 

Заштићено подручје се састоји од једне целине и обухвата део кп.бр. 1823, КО Црноштица у 

својини је Републике Србије, Месна канцеларија Црноштица. Површина Споменика природе 

износи 433 м² и пропорционална је површини круга пречника крошње. 

 

� Графички приказ граница заштићеног подручја Споменика природе „Црни бор у 

Петковској махали“, с.Црноштица, општина Босилеград. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Одлука о проглашењу заштићеног подручја Споменика природе „Црни бор у 

Петковској Махали“, с.Црноштица, општина Босилеград се доноси  на основу члана 41а. 

став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 

91/2010).  

 Природно добро, стабло црног бора Pinus nigra је типичан репрезент своје врсте. 

Интересантног је хабитуса, доброг здравственог стања и добре виталности. Стар је 

скоро три века, висине 25м, пречника дебла 1,54м. Поред велике старости има посебну 

естетску вредност захваљујући својим декоративним својствима и представља 

репрезентативни примерак своје врсте и очувању ботаничке разноврстности 

Босилеграда.   

 Укупна површина заштићеног природног добра износи 433м² и сврстава се у III 

(трећу) категорију – заштићено подручје локалног значаја. Одрађена је Студија заштите 

Споменик природе „Црни бор у Петковској Махали“ од стране Завода за заштиту 

природе Србије – Радна јединица Ниш. 

Средства за финансирање заштићеног подручја у буџету општине Босилеград за 

2015.годину су планирана у оквиру Програма 6 заштита животне средине, програмска 

активност ПА0001 управљање животном средином и природних активности. 

Позиција средстава у буџету се налази на функцији 500, економска 

класификација 451, позиција 128 Општински фонд за заштиту животне средине. Укупно 

предвиђена средства за животну средину износе 1.000.000,00 динара.  

Коришћење наменских средстава вршиће се по Програму коришћења наменских 

средстава за заштиту животне средине за 2015.годину, где ће бити одређен износ  од 

100.000,00 динара у тачци Програми заштите и развоја заштићених природних добара.  

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


