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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЗАШТИТУ
Завод за заштиту природе Србије је, у складу са својим Програмом рада, извршио
ревизију заштите Споменика природе „Храст лужњак – Долово“ који се налази на
подручју града Смедерева, у Михајловцу.
Основни циљ и задатак ревизије заштите је поновна валоризација заштићеног стабла
„Храст лужњак – Долово“, након 46 година трајања заштите и усклађивања Студије
са новим одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010, 91/2010 и 14/2016) и Правилником о критеријумима вредновања и поступку
категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/2015).
Стручним надзором утврђено је да је природно добро у добром стању и да није
дошло до значајнијих промена својстава због којих је проглашена заштита.
Заштићени храст је стабло посебне лепоте, велике старости и импозантних
димензија. Као вредан примерак дендрофлоре представља део природне баштине
краја у коме се налази, и као таквог га треба сачувати. Очувано стабло храста врло је
значајано у очувању генофонда врсте и ботаничке разноврсности. Заштићено стабло
храста одликују својства споменика природе, односно поседује темељне вредности
природног добра које су неопходне за заштиту, те и даље заслужује статус
заштићеног природног добра као Споменик природе – III (треће) категорије, под
називом „Храст лужњак – Долово“, на основу Закона о заштити природе.
Споменик природе „Храст лужњак – Долово“ први пут је заштићен 1970. године,
Решењем о стављању под заштиту државе храста лужњака (Quercus robur L.) у
К.О. Михајловац, на месту званом „Долово“, 02 бр. 633/1 од 27.04.1970. године
(„Међуопштински службени лист, бр. 5/1971), а на предлог Републичког завода за
заштиту природе. Потом је 1973. године донето ново Решење о заштити природног
добра због знатних измена у погледу тачне локације (катастарских података) и
катастарских парцела на којима се стабло налази и њихових корисника – Решење
Општинске Скупштине Смедерево, 02 бр. 633/7-22 од 16.07.1973. године.
Ревизија заштите природног добра извршена је 1995. године, на основу Закона о
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр, 66/1991, 83/1992 и 53/1992),
када је донела Одлуку о заштити Споменика природе „Храст лужњак – Долово“ – III
(треће) категорије (Одлука СО Смедерево, бр. 633-2/95-07 од 06.04.1995. године).
Ревизијом заштите у 2016. години утврђено је да „Храст лужњак – Долово“ и даље
испуњава критеријуме заштите, у складу са законском регулативом.
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I ИДЕНТИФИКАЦИОНА ЛИСТА
I 1. Назив природног добра
„Храст лужњак - Долово“

(Храст лужњак - Quercus robur L)

I 2. Врста природног добра
Споменик природе - Ботанички
Закон о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2009,
88/2010, 91/2010 и 14/2016).
„Споменик природе је мања неизмењена или делимично измењена природна
просторна целина, објекат или појава, физички јасно изражен, препознатљив и/или
јединствен, репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрографских,
ботаничких и/или других обележја, као и људским радом формирана ботаничка
вредност од научног, естетског, културног или образовног значаја“ (чл. 31. Закона
о заштити природе).

I 3. Категорија природног добра према класификацији националног
законодавства
Према класификацији националног законодавства:
III (трећа) категорија - заштићено подручје локалног значаја.
Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације
заштићених подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/2015) Споменик природе
„Храст лужњак - Долово“ сврстава се у III (трећу) категорију - заштићено подручје
локалног значаја.

I 4. Категорија природног добра према класификацији светске
уније за заштиту природе (IUCN)
Према класификацији Светске уније за заштиту природе (IUCN) природно добро се
сврстава у III категорију: Споменик природе или обележје (енг.: Category III: Natural
monument or feature.)
Категоријом III заштићених подручја издвајају се и штите одређене природне
вредности и добра, која могу бити рељеф, морска хрид или пећина, геолошке појаве
2016.
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(геолошки профили, фосилна лежишта спелеолошки објекти, водопади и др.) или
животне форме (шума, парк шума, паркови, појединачна стабла и др.). Ово су
најчешће мала подручја по површини и обично веома атрактивна за посетиоце.
IUCN „Guidelines for Applying Protected Area Management Categories“ (Приручник за
примену категорија управљања заштићених подручја).
Dudley, N. (ed.) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories,
IUCN, Gland, Switzerland.

I 5. Међународни статус природног добра
Заштићено природно добро, Споменик природе „Храст лужњак - Долово“ се не
предлаже за упис у међународне листе.

I 6. Основна вредност природног добра
Споменик природе „Храст лужњак - Долово“ је изузетан репрезент своје врсте и
представља остатак аутохтоних шума лужњака и јасена (Querceto-Fraxinetum
serbicum Rudski) које су некада биле широко распрострањене на подручју Великог
Поморавља.
Храст је вредан примерак дендрофлоре импозантних дендрометријских вредности,
велике старости од око 180 година и добре виталности. Доминира простором и прави
је раритет не само смедеревског подручја, већ и шире. Одликује га естетска
вредност, захваљујући изузетним димензијама, правилном хабитусу и раскошној
крошњи, што доприноси пејзажној атрактивности простора. Стари храст је значајан
и у очувању биолошке разноврсности подручја на коме се налази, као и генофонда
врсте.
Димензије и виталност заштићеног стабла храста лужњака указују на лепоту и
вредност ове врсте храста. Својим изгледом и лепотом доминира у атару села
Mихајловац, дајући посебан печат пејзажу краја у коме се налази.

I 7. Географски положај природног добра
Споменик природе „Храст лужњак - Долово“ налази се у североисточном делу
Србије, у Подунавском округу, на подручју града Смедерева и то у доњем
Поморављу. Заштићено стабло храста је у атару села Михајловац, на месту званом
„Рајиште - Долово“. Стабло је на обрадивој површини - пољопривредном земљишту,
са леве стране аутопута Београд - Ниш, од кога је удаљен око 80 m, уз поток
Чекерац.
По административно - територијалној подели Споменик природе Храст лужњак Долово“ је на подручју града Смедерева, К.О. Михајловац, на катастаркој парцели

2016.
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бр. 785, према копији листа Републичког геодетског завода, бр. 2899 (положај стабла
на копији катастарске парцеле дат је у картографском приказу).
Положај стабла одређен је централним географским координатама:
по Гаус - Кригеру: y - 74 99 278 х - 49 34 359
Надморска висина на којој се налази стабло износи око 106 m.
У картографском приказу је дат положај заштићеног стабла на карти Србије у
размери 1:2 000 000 и топографској карти у размери 1:300 000 и 1:25 000, као и на
орто – фото снимку у размери 1:1 500.

I 8. Граница природног добра
Под заштићеним природним добром, Спомеником природе „Храст лужњак Долово“ подразумева се стабло храста и припадајући простор који је дефинисан
хоризонталном пројекцијом крошње.
Границу припадајућег простора заштићеног стабла на терену чини хоризонтална
пројекција крошње храста пречника 24 m, која представља границу природног добра.

I 9. Површина
Заштићена површина Споменика природе износи 4,52 ара (00 04 52 ha) и
пропорционална је површини круга пречника крошње храста.

I 10. Власништво
„Храст лужњак - Долово“ налази се на катастарској парцели бр. 785, К.О. Михајловац,

чији је власник Јеремић (Милосав) Топлица, Михајловац, М. Арделића 15, према
копији листа Републичког геодетског завода, бр. 2899 (дат у прилозима).

2016.
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II ОПИС ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ОДЛИКА
II 1. Пиродне одлике храста лужњака
Храст лужњак (Quercus robur L.) је дрво из рода храстова–Quercus, породице
Fagaceae. У народу је познат и као грм, дуб, лужник, рошњак,... Лужњак заслужује
епитет наше највредније лишћарске врсте. Достиже највећу старост међу европским
врстама дрвећа (заједно са тисом) преко 1000 година, висину до 50 m и пречник
дебла до 2,5 m.
Крошња лужњака је јако граната, широка, са јаким
неправилним, кривим и коленасто савијеним
гранама. Кора је на младом стаблу глатка, а касније
почиње да се распуцава подужно. Са старошћу је
све дебља, избраздана уздужним дубоким и
попречним плићим браздама.
Пупољци су јајасто - округласти, полутупи,
већином петоугласти. Лист је јајаст или обрнуто
јајасто - дугуљаст, на краткој петељци до 1 cm.
Основа листа је округласта или уваста,
несиметрична. Младо лишће је слабо длакаво, али
убрзо оголи са обе стране. Бочни нерви се пружају
у урезе листа. Мушке ресе дуге су 2-5 cm, док су женски цветови до 5 на заједничкој
петељци.
Хабитус лужњака

Лужњак цвета са листањем у априлумају. Плод је жир дуг 2-4 cm са бодљом
на врху. Купола покрива 1/3 до 1/2 жира.
Жир сазрева крајем септембра или
почетком октобра и тада је светлосмеђе
или жућкасте боје. На једној петељци
(3-8 cm) налази се 1-5 плодова.
Обилније рађа сваке 3-5 година.
Размножавање може бити семеном и
вегетативно.

Гранчица са листом, цветом
и плодом

2016.
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Коренов систем је добро развијен. У млађем добу развија се жила срчаница која иде
до 2 m у дубину, а касније се развијају и бочне жиле.
Станишта
лужњака
претежно
су
алувијална земљишта. Најчешће се среће
у равницама, долинама, или благо
брежуљкастим теренима. Захтева дубока,
песковита или глиновита, плодна и
влажна земљишта (понекад и плављена).
Може да расте и на мање плодном
земљишту, уколико у дубљим слојевима
има довољно влаге.

Ареал лужњака је веома широк. Распрострањен је скоро у целој Европи, Кавказу и
Малој Азији, тј. на подручју са атланском и континенталном климом.

Опште распрострањење лужњака (Quercus robur L. ) –
Јовановић, Б. (2000), „Дендрологија“, Београд, Научна књига

На подручју Србије лужњак као едификатор најчешће улази у заједницу Querceto Fraxinetum serbicum Rudski (шумe лужњака и јасена).
Лужњак у младости споро прирашћује. Има јаку изданачку снагу. Осетљив је на
касне мразеве, али може да издржи и високе температуре. Отпоран је према ветру и
диму. Дрво је изузетно квалитетно, по чему су наше лужњакове шуме (славонске и
сремске) познате у целом свету.

2016.
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II 1.1. Основне одлике природног добра
„Храст лужњак – Долово“ је репрезентативни примерак храста лужњака, велике
старости и импозантних дендрометријских вредности. Доброг је здравственог стања
и добре виталности. Карактерише га правилна, широка крошња типична за његову
врсту, својствена стаблу на осами. Гране су јаке, неправилно коленасто савијене.
Уочавају се суве гране у нормалној мери, с обзиром на старост стабла. У приданку
дебла је видна карпофора, гљива трулежница. Храст је виталан и плодоноси.
Старост заштићеног стабла храста процењује се на око 180 година, према предању и
протеклом времену од претходне заштите. Основне дендрометријске вредности
утврђене премером на терену су:
-

висина стабла ........................................ 16,00 m,
пречник крошње ....................................24,00 m,
обим дебла на 1,30 m ...............................4,00 m,
пречник дебла на 1,30 m ..........................1,27 m,
висина стабла до прве живе гране ..........0,90 m,

Заштићено стабло храста је својим раскошним изгледом упадљиво, с обзиром да се
налази на обрадивој површини, поред аутопута, те даје свој допринос пејзажној
атрактивности простора.

II 2. Створене одлике
Споменик природе „Храст лужњак – Долово“ својом старошћу и дендрометријским
вредностима, указује да се ради о представнику некада ширoко распрострањених
лужњаково – јасенових шума, чији ареал је данас знатно смањен под утицајем
човека. Ове шуме су насељавале равнице, долине, благо брежуљкасте терене, плодно
и влажно земљиште које је повремено плављено. Стога су биле изложене скоро
потпуном уништењу од стране човека, који је на рачун њиховог станишта подизао
насеља и стварао нове обрадиве површине.
У животу човека, дрво и шума су имали, и имају и данас, велики значај. Духовни и
материјални развој многих данашњих заједница уско је повезан са шумом. Човек се
у борби са природом служио дрветом и шумом као средствима за одржавање и
побољшање услова живота, од прве гране коју је подигао да се одбрани и да лови и
прве ватре коју је запалио, па све до изградње најсложенијих грађевина (зграда,
мостова, бродова и др.). Такође, храстове шуме су биле ризница изузетно
квалитетног грађевинског материјала, као и сировина за дрвно – прерађивачку
индустрију. Данас су пространства ових шума ретка, а стара гигантска стабла чувају
се као праве природне вредности и реткости.
„Храст лужњак – Долово“ се налази у атару села Михајловац, на приватној парцели
која се користи као обрадива површина. У непосредној близини стабла је аутопут
Београд – Ниш, дуж кога је жичана ограда. У близини заштићеног стабла се налазе и
2016.
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сађени четинари, десетак сађених црних борова. Стабло је обележено таблом о
заштити.
Земљиште на коме се налази стабло некада је је било у својини ПК „Годомин“, а
данас је враћено некадашњим власницима, односно извршена је реституција
земљишта.
Приступ стаблу не постоји јер је дуж парцеле на којој се налази стабло жичана
ограда, због зоне аутопута. Стабло је од аутопута удаљено око 80 m. Негативни
утицаји интезивног саобраћаја аутопута за сада нису видљиви. Други могући
негативни утицаји у околини храста нису евидентирани.
Станиште на коме се налази Споменик природе и повољни услови (обрадива
површина и доста влаге) су му омогућили опстанак и добар развој.
С обзиром на добро стање и виталност, Споменик природе „Храст лужњак – Долово“
је крепки сведок протеклог времена који ће још дуго одолевати ћудима времена и
коме ће се дивити нове генерације.

Споменик природе „Храст лужњак – Долово“ поред аутопута Београд-Ниш

2016.
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III ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДРУЧЈА
Стање животне средине условљено је низом елемената који су настали природним
развојем и деловањем човека. Човек, као основни фактор животне средине, многе
односе и процесе у средини прилагођава, ствара и усмерава у корист задовољења
сопствених потреба.
Упркос мањку података о квалитету параметара животне средине, као и других
релевантних истраживања у области процене стања животне средине, на основу
података о постојећим загађивачима, њиховом положају и интензитету сабораћаја,
могу се донети општи закључци о стању животне средине подручја града Смедерева.
Главни загађивачи животне средине подручја Смедерева су две одвојене
индустријске зоне, од којих свака са свог аспекта представља ризик по квалитет
животне средине. Наиме, највећи загађивач, по количини и по квалитету загађујућих
материја је свакако Железара „Смедерево“, која се налази надомак града, а везана је
за производњу сировог гвожђа и челика и представља сегмент црне металургије. С
друге стране, у непосредној близини градске зоне, североисточно од града је
индустријска зона у Годоминском пољу.

III 1. ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА И ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
„Храст лужњак – Долово“ је стабло велике старости, али је добре виталности и
плодоноси. Добро стање стабла је резултат повољних еколошких услова станишта, с
обзиром да се налази у плодном Поморављу. Правилног је и широког хабитуса који
одговара стаблу на осами. Крошња је богата лисном масом са уобичајено присутним
сувим гранама.
У окружењу заштићеног стабла су поља и обрадиве површине. У његовој
непосредној близини је и аутопут, али без манифестације негативног утицаја
саобраћаја на стабло. Непосредних загађивача од којих би стабло било директно
угрожено нема, као ни дrугих активности у широј околини.
Потенцијални фактори угрожавања су ентомолошки и фитопатолошки који
представљају сталну опасност по стабла. Услед велике старости и живота на осами
на заштићеном стаблу храста у приданку дебла уочава се карпофора, гљива
трулежница. Стога, потребно је физички уклонити гљиву са стабла и редовно
пратити здравствено стање, како би се на време предузеле адекватне мере заштите.
Како се стабло налази на обрадивој површини фактор угрожавања може бити и
загађење земљишта као последица употребе хемијских средстава (хербицида,
фунгицида, инсектицида и др.) и минералних ђубрива у пољопривредној
производњи. Поред биогених фактора, опасност стаблу представља и човек са
својим бахатим понашањем (сеча, кидање лишћа, ломљење грана, уништавање коре
и приданка, односно механичке озледе, случајне или намерне, ватра) које се
евентуално могу манифестовати и кроз разне врсте непланске изградње. Стога,
пажња управљача је веома значајна како би се заштићено стабло сачувало, што дуже
одржало у добром стању, а у циљу дуговечности.
2016.
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IV ТЕМЕЉНЕ ВРЕДНОСТИ ПРИРОДНОГ ДОБРА
Вредновање природног добра извршено је према главним природним обележјима
које поседује, функцији и намени добра, на основу Правилника о критеријумима
вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник
РС“, бр. 97/2015).
Валоризацијом стабла храста лужњака „Долово“ утврђена је значајна вредност овог
природног добра на основу главних природних обележја која су садржана у:
аутохтоности, аутентичности, репрезентативности, импозантним дендрометријским
вредностима, великој старости, виталности, добром здравственом стању и
естетичности/пејзажној атрактивности:
 Заштићено стабло храста је типичан репрезент храста лужњака,
импозантних димензија, доброг здравственог стања и старости од скоро два
века, што представља праву природну вредност и реткост.
 Споменик природе „Храст лужњак – Долово“ је представник аутохтоних
шума лужњака и јасена (Quercetо-Fraxinetum serbicum Rudski) које су
некада давно постојале у долини Поморавља.
 Храст има аутентичан изглед, правилнан хабитус са широко гранатом
крошњом, пречника 24 m, која прекрива површину преко 4,5 ара.
Импозантне димензије, као што су висина стабла од 16m, обим дебла од 4
m са пречником од 1,27 m, дају стаблу моћан изглед, добру стабилност и
услове за даљи опстанак.
 Стабло храста лужњака у атару села Михајловац својим атрактивним
изгледом доминира простором и даје посебан печат пејзажу краја.
 Споменик природе „Храст лужњак – Долово“ је вредан и очуван
представник дендрофлоре кога треба сачувати као део природне баштине
Смедерева и сведок је крајњих могућности које ова дендроврста може
достићи у свом пуном расту, развоју и старости.

IV 1. ФУНКЦИЈА И НАМЕНА ПРИРОДНОГ ДОБРА
Поред ботаничке вредности, Споменик природе „Храст лужњак – Долово“ има и
функцију и намену која обухвата стварни и потенцијални допринос заштићеног
подручја у: научним истраживањима и развоју науке, образовно–васпитним
активностима, укупном очувању биолошке и предеоне разноврсности, развоју
туризма и очувању животне средине.
 Стабло храста има вишеструк позитиван утицај на околину јер својом
крошњом смањује сунчеву радијацију, и самим тим снижава температуру
2016.
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ваздуха, пречишћава ваздух, а транспирационим процесом повећава његову
влажност, чиме регулише и побољшава микроклиматске услове простора,
доприносећи квалитету животне средине.
 Природно добро има потенцијални допринос у образовно–васпитним
активностима, јачању квалитета просветног рада, првенствено у едукацији
младих нараштаја и њиховом односу према заштити природе, односно
подстицању свести о чувању природе. Оваква стабла су све ређа и зато их
треба сачувати и оставити у наследство новим поколењима, као праве
природне реткости и горостасе природе.
 По својим особина Споменик природе је значајан у очувању генетског
потенцијала врсте и биолошке разноврсности подручја.
 У оквиру научног истраживања (генетског, физиолошког и фенолошког),
односно праћења времена плодоношења и урода семена - жира, као и
квалитета семена заштићени храст би могао да обезбеди могућност
производње квалитетних садница.
 Као вредан примерак дрвећа, стари храст би могао бити и значајан сегмент
туристичке понуде града Смедерева.
На основу вредновања природног добра, а према Правилнику о критеријумима
вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 97/2015) „Храст лужњак – Долово“ испуњава услове заштите
као Споменик природе III (треће) категорије - заштићено подручје локалног значаја.

2016.
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V РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
Имајући у виду карактер и вредност природног добра, а у складу са Законом о
заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016) и
Уредбом о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012) за Споменик
природе „Храст лужњак – Долово“ одређује се режим заштите III (трећег) степена.
„Режим заштите јесте скуп мера и услова којима се одређује начин и степен
заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног природног добра“ (чл. 4.
Закона о заштити природе).
Режим заштите III степена подразумева проактивну заштиту, која се спроводи на
заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним и/или измењеним
екосистемима, пределима и објектима геонаслеђа од научног и практичног значаја.

V 1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
Уважавајући вредност Споменика природе, а у складу са предложеним режимом
заштите III (трећег) степена утврђују се следеће мере:
Режимом заштите III степена, поред забрана и ограничења из Закона о заштити
природе и Уредбе о режимима заштите,
забрањује се и:
 сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа, 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;
обрађивати земљиште испод крошње, односно садња култура на заштићеној
површини стабла (у пројекцији крошње);
садња било каквог декоративног зеленила (жбунастих форми,..) на делу
заштићене површине стабла које би могло да утиче на његово сагледавање;
ложење ватре, депоновање смећа и другог отпада у заштићеној површини;
раскопавање и депоновање земље на заштићеној површини природног добра;
уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих
радова;
испуштање отпадних и загађених вода на заштићену површину Споменика
природе;
постављање (укуцавање) табли и других обавештења на деблу заштићеног
стабла.
извођење грађевинских радова и активности на заштићеној површини
Споменика природе који могу негативно да утичу на стабло, тј. наруше и
оштете вредности природног добра.

2016.
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ограничава се и:
 све биолошко–техничке мере заштите и неге за које се процени да су

неопходне за очување и одржавање виталности стабла храста (уклањање
сувих грана, превентивне, као и редовне, мере заштите у зависности од
потребе, уклањати карпофору-гљиву трулежницу која се јавља у приданку
дебла и др.), а под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије;
 одржавање заштићене површине Споменика природе (редовно уклањати
коров и косити траву, уредити простор у пројекцији крошње);
 обезбедити приступ Споменику природе јер не постоји пут до самог
заштићеног стабла, како би овлашћена лица могла да обављају послове из
своје надлежности и природно добро било доступно широј јавности, односно
имало своју функцију и намену.

Коров нa заштићеној површини Споменика природе
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VI

КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА

Концепт заштите и унапређења Споменика природе „Храст лужњак – Долово“
произилази из потребе за очувањем стабла значајне вредности. На тај начин се
омогућава очување биодиверзитета подручја и генофонда врсте, доприноси
квалитету животне средине итд.
Основни концепт заштите и унапређења Споменика природе усмерен је на
спровођење одговарајућих мера заштите, одржавања и унапређења, како би се ова
природна вредност очувала и презентовала јавности.

VI 1. СМЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
„Храст лужњак – Долово“ је доброг здравственог стања и добре виталности,
обзиром на старост коју има. У оквиру приоритетних мера заштите стабла потребно
је уклонити суве и преломљене гране. Такође, вршити мониторинг стабла у погледу
сувих грана и свеукупног стања храста, како би се на време предузеле мере заштите
у циљу очувања стабла, али и безбедности људи јер се ради о пољопривредном
земљишту. Неопходно је уклонити сав коров испод крошње храста, посебно око
дебла и очистити целокупну заштићену површину.
Потребно је упозорити, односно упознати, власника парцеле да се простор у
пројекцији крошње не може обрађивати, односно сејати, културе на заштићеној
површини природног добра.
Једна од приоритетних мера јесте да се обезбеди приступ Споменику природе јер не
постоји пут до самог заштићеног стабла, како би овлашћена лица могла да обављају
послове из своје надлежности и природно добро било доступно широј јавности,
односно имало своју функцију и намену.
У циљу адекватног примењивања биолошко–техничких мера заштите и неге стабла,
благовременог извођења радова и правилног односа према Споменику природе,
Управљач заштићеног природног добра треба да се обратити Заводу за заштиту
природе Србије.
За све планове, програме и пројекте у чијим границама може бити предвиђена и
заштићена површина Споменика природе, неопходно је пре приступања њиховој
изради, прибавити услове од Завода за заштиту природе Србије.
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VII УПРАВЉАЊЕ
Управљање заштићеним подручјем врши се у складу са актом о заштити природног
добра и Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010,
91/2010 и 14/2016).
Права и обавезе надлежних органа, у циљу утврђивања и остваривања мера очувања,
заштите и унапређења заштићеног природног добра, засноване су на стању и значају
природних вредности добра, као и могућностима унапређења и коришћења
природног добра у сагласности са законским одредбама.
Права и обавезе у погледу утврђивања и остваривања мера заштите и очувања
заштићеног природног добра имају:





Скупштина града Смедерева - надлежна за доношење акта о заштити, односно
надлежна за вршење послова заштите природе, и има обавезу да :
 обезбеђује средства за спровођење мера на заштити заштићеног
природног добра, предвиђених усвојеним Планом управљања, односно
годишњим Програмом управљања;
 финансира израду Планова управљања, као и годишњих Програма
управљања;
 даје сагласност на Планове управљања и годишње Програме управљања;
 разматра извештај о реализацији Програма управљања и стању
заштићеног природног добра;
 усмерава и контролише рад управљача и предузима одговарајуће мере.
Завод за заштиту природе Србије, који врши послове заштите природе од
интереса за Републику и послове стручног надзора.
Управљач, коме је поверено управљање, односно старање о заштићеном
природном добру. Управљач обавља послове заштите на природном добру,
односно изводи планиране радове у циљу спровођења режима заштите,
доноси планове, програме и друга акта у складу са Законом.

VII 1. НАЧИН УПРАВЉАЊА И ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА
На основу чл. 67. и 68. Закона о заштити природе и Правилника о условима које
мора да испуњава управљач заштићеног природног добра („Службени гласник РС“,
бр. 85/2009) актом о заштити Споменика природе „Храст лужњак – Долово“
утврдиће се управљач, који у циљу заштите, уређења и презентације природног
добра има обавезу да:

•



Обележи заштићено природно добро према Правилнику о начину
обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС“,
бр. 30/1992, 24/1994, 17/1996);
Изради План управаљања природног добра (петогодишњи), а на основу њега
годишњи Програм управљања, у складу са Законом и актом о заштити.
Да спроводи прописан режим заштите, односно чува и одржава заштићено
стабло у складу са мерама заштите, прописане Законом и актом о заштити.
2016.

Споменик природе „Храст лужњак – Долово“, Смедерево 16
Завод за заштиту природе Србије








Перманентно прати здравствено стање и благовремено предузима неопходне
мере заштите.
Обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите.
Редовно обавештава Завод за заштиту природе Србије о свим насталим
променама у оквиру заштићеног добра које га могу уништити или нарушити
његова битна својства, након чега ће Завод одредити мере заштите, које
Управљач треба да спроведе, уз стручни надзор.
У сарадњи са републичком инспекцијом и органима безбедности спречава све
активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и
представљају фактор угрожавања заштићеног природног добра.
Врши и друге послове утврђене Законом и актом о заштити.

Управљач природног добра испуњава наведене обавезе у сарадњи са локалном
самоуправом, уз стручну помоћ Завода за заштиту природе Србије.
Уколико се у поступку надзора над радом, стручног и инспекцијског надзора, утврди
да Управљач не извршава обавезе установљене актом о заштити, управљање
заштићеним природним добром се одузима и поверава другом управљачу.

VII 2. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирање заштићеног природног добра које подразумева извођење радова на
његовој заштити и унапређењу, израду потребне планске и програмске
документације, регулисана је у складу чл. 69. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016).
С обзиром на утврђену категорију Споменика природе и надлежност у доношењу
заштите, средства за заштиту и унапређење обезбеђују се из:






средстава Буџета Града:
средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у
области заштите природе;
накнада за коришћење заштићеног природног добра;
донација, поклона и помоћи;
других извора у складу са Законом.

VII 3. КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
УПРАВЉАЧА
Одабир и испуњеност услова за именовање Управљача садржани су у чл. 67. Закона
о заштити природе и Правилнику о условима које мора да испуњава Управљач
заштићеног подручја („Службени гласник РС“, бр. 85/2009).
Кадровске и техничке факторе Управљач обрађује у Плану управљања, имајући у
виду специфичности задатка. На основу донетог Плана и Програма врши
реализацију управљачких активности (запошљавање кадрова, набавка опреме).
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Кадровски и технички елементи у многоме зависе од Плана управљања, односно
његовог обима и врсте планираних активности.

VII 4. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
МЕРА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
Процену потребних материјалних средстава планира Управљач, Планом управљања
(петогодишњим), као и годишњим Програмом управљања, на основу предвиђених
радова, а у зависности од стања природног добра.
Средства се односе, пре свега, на израду управљачке документације, на мере
редовног одржавања, успостављање и спровођење мера заштите, кадровску
опремљеност, као и неопходну механизацију.
Средства за успостављање и спровођење заштите односе на:
- израду програмске документације (План управљања, годишњи Програм
управљања,...),
- обележавање Споменика природе,
- одржање и унапређење постојећег здравственог стања стабла,
- успостављање и спровођење мера заштите,
- активности на одржавању и уређењу заштићене површине,
- стручни надзор стабла,
- мониторинг - редовни обилазак и праћење општег стања заштићеног
стабла.
Трошкови проистичу из усвојеног Плана, односно Програма управљања.

VII 5. ПРЕДЛОГ УПРАВЉАЧА
Управљање заштићеним природним добром подразумева ефикасно планирање,
праћење стања, предузимање мера и активности на заштити и унапређењу добра,
сагласно утврђеним мерама и условима заштите, а у циљу очувања, заштите и
унапређења Споменика природе.
Одлуком о заштити Споменика природе „Храст лужњак - Долово“ утврђен је
Управљач – ПК „Годомин“ из Смедерева, на чијем земљишту се налазило заштићено
стабло. Реституцијом, земљиште је враћено приватним власницима, те је поребно
одредити Управљача који ће водити бригу о заштићеном природном добру.
Споменик природе треба поверити на управљање ономе ко ће најбоље водити бригу
о њему, у складу са чл. 67. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“,
бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016) и Правилником о условима које мора да
испуњава управљач заштићеног природног добра („Службени гласник РС“, бр.
85/2009).

2016.
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НАЦРТ
На основу члана 41.а став 4. Закона о заштити природе ("Службени гласник
Републике Србије", број 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 20. став 1. тачака
11. и 35, а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016- др. закон), члана 35. став 2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о
прекршајима ("Службени гласник Републике Србије", број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука
УС), члана 14. став 1. тачака 11. и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(''Службени лист града Смедерева'', број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на ____ седници одржаној _________ 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ХРАСТ ЛУЖЊАК - ДОЛОВО''

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком проглашава се споменик природе – ботанички, под именом ''Храст
лужњак - Долово'', као заштићено подручје локалног значаја, III категорије (у даљем тексту:
заштићено подручје).
Члан 2.
Под заштићеним подручјем подразумева се стабло храста и припадајући простор чију
границу на терену чини хоризонтална пројекција крошње храста пречника 24м.
Заштићено подручје се налази на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град),
на катастарској парцели број 785 КО Михајловац, у приватној својини, на месту званом
''Рајиште – Долово''.
Површина заштићеног подручја износи 4,52 ара.
Основне дендрометријске вредности заштићеног стабла храста су:
1. висина стабла ..................................................16,00м;
2. пречник крошње .............................................24,00м;
3. обим дебла на 1,30м .........................................4,00м;
4. пречник дебла на 1,30м ....................................1,27м;
5. висина стабла до прве живе гране...................0,90м.
Старост заштићеног стабла храста процењује се на око 180 година.
Картографски приказ заштићеног подручја дат је у прилогу ове Одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 3.
Заштићено подручје се проглашава у циљу очувања вредности старих стабала храста
лужњака као представника аутохтоних шума лужњака и јасена, импозантних димензија,
доброг здравственог стања и виталности, старости, очуваности, аутентичног изгледа и
пејзажне атрактивности.

Члан 4.
Циљеви заштите из члана 3. ове Одлуке се реализују кроз чување и редовно
одржавање заштићеног подручја, спровођењем одговарајућих биолошко - техничких мера
заштите, мера ревитализације, у складу са законом којим се уређује заштита и очување
природе.

II РЕЖИМ ЗАШТИТЕ, УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 5.
На заштићеном подручју успоставља се режим заштите III степена.
Члан 6.
На заштићеном подручју забрањује се:
1. оштећивање и сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа, уништавање коре и
кореновог система, или предузимање било којих радњи и активности које би нарушиле битна
својства, или довеле у питање биолошки опстанак стабла;
2. испаша стоке;
3. ложење ватре;
4. садња било ког декоративног зеленила (жбунастих форми и сл.) на делу заштићене
површине стабла које би могло да утиче на његово сагледавање;
5. обрађивање земљишта испод крошње, односно садња култура на заштићеној
површини стабла (у пројекцији крошње);
6. постављање (укуцавање) табли и других обавештења на деблу заштићеног стабла;
7. бацање и депоновање смећа и другог отпада;
8. раскопавање и депоновање земље;
9. извођење грађевинских радова и активности које могу негативно да утичу на
стабло;
10. уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих радова;
11. неовлашћено одлагање и насипање материјала уз стабло;
12. испуштање отпадних и загађених вода;
13. предузимање свих радова, активности и пројеката који нису у складу са заштитом,
а који оштећују или нарушавају вредности заштићеног подручја.
Члан 7.
На заштићеном подручју се дозвољава одржавање заштићене површине и то редовно
кошење траве, уклањање корова, сувих грана и отпада и сл.
Члан 8.
На заштићеном подручју ограничавају се:
1. биолошко - техничке мере заштите - на редовне и превентивне мере неопходне за
очување и одржавање виталности стабла, под условима које утврђује Завод за заштиту
природе Србије (у даљем тексту: Завод);
2. друге активности - на начин којим се не угрожава вредност заштићеног подручја, а
у складу са донетим Планом управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту: План
управљања) и условима заштите природе.
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Члан 9.
Управљач заштићеног подручја је јавно предузеће са којим Град има закључен уговор
за обављање ове делатности (у даљем тексту: Управљач).
Члан 10.
Управљач је дужан да:
1. донесе План управљања, а на основу њега и Годишњи програм управљања (у
даљем тексту: Годишњи програм), у складу са законом и овом Одлуком;
2. чува заштићено подручје и спроводи прописан режим заштите у складу са законом
и мерама заштите из чланова 6, 7. и 8. ове Одлуке;
3. на прописан начин обележи заштићено подручје;
4. перманентно прати здравствено стање и благовремено предузима неопходне мере
заштите;
5. обезбеди надзор над спровођењем мера заштите;
6. редовно обавештава Завод о свим насталим променама у оквиру заштићеног
подручја које га могу уништити или нарушити његова битна својства;
7. у сарадњи са надлежним органима спречава све активности које угрожавају
заштићено подручје и које су у супротности са законом и овом Одлуком;
8. врши друге послове прописане законом и овом Одлуком.
Обавезе из става 1. овог члана, Управљач спроводи уз стручну помоћ Завода.
Члан 11.
План управљања доноси Управљач на период од пет година, са садржином и на начин
прописан законом којим се уређује заштита природе.
На План управљања сагласност даје Одељење Градске управе надлежно за послове
заштите животне средине (у даљем тексту: надлежно Одељење), по претходно прибављеном
мишљењу Завода.
План управљања садржи и превентивне мере заштите од пожара у складу са законом
који регулише ову област и прописима донетим на основу тог закона.
Управљач је дужан да анализира спровођење и остварене резултате Плана управљања
пре истека периода на који се исти доноси и да по потреби изврши његову ревизију.
Управљач је дужан да извештај о остваривању Плана управљања достави надлежном
Одељењу, најкасније 60 дана пре истека периода за који је исти донет.
Управљач је дужан да о предлогу Плана управљања обавести јавност, што
подразумева јавни увид у предложени План управљања.
Управљач организује и спроводи јавни увид и исти траје 30 дана.
Члан 12.
План управљања се остварује Годишњим програмом, на који сагласност даје
надлежно Одељење.
Управљач је дужан да извештај о остваривању Годишњег програма за претходну
годину достави надлежном Одељењу до 15. децембра текуће године, а Годишњи програм за
наредну годину до 15. новембра текуће године.
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III ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 13.
Финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из:
1. средстава буџета Града;
2. средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области
заштите природе;
3. донација, поклона и помоћи;
4. других извора у складу са законом.
Средства обезбеђена у буџету Града исплаћују се Управљачу у складу са Програмом
коришћења средстава буџетског фонда за текућу годину, а на основу Годишњег програма.

IV НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе надлежно
за послове заштите животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске
управе надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине, у складу са Законом о
заштити природе, овом Одлуком и другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу примене одредби ове Одлуке
врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога због непоступања или поступања супротно одредбама чланова 6. и 8. ове Одлуке и то:
- физичко лице у износу од 5.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000 динара,
- предузетник у износу од 30.000 динара,
- правно лице у износу од 50.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога због непоступања или поступања супротно одредбама члана 10. став 1; члана 11.
ставова 4, 5, 6. и 7; члана 12. став 2. и члана 17. став 3. ове Одлуке и то:
- Управљач као правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице Управљача као правног лица у износу од 10.000 динара.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Управљач је дужан да План управљања донесе и достави надлежном Одељењу у року
од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Управљач је дужан да Годишњи програм донесе и достави надлежном Одељењу у
року од 30 дана од дана добијања сагласности на План управљања.
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До доношења Плана управљања и Годишњег програма, Управљач је дужан да поступа
у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 18.
Плански документи, други планови и програми који се односе на коришћење
заштићеног подручја, као и План управљања, морају бити међусобно усаглашени.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити споменика природе
''Храст лужњак - Долово'' (''Службени лист општина Смедерево и Ковин'', број 3/1995).
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Смедерева''.

ПРИЛОГ:
Картографски приказ заштићеног подручја.
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