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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 „Карађорђев дуд“ који се налази на градском
тргу, у центру града Смедерева.
Основни циљ и задатак ревизије заштите је поновна валоризација заштићеног стабла
„Kарађорђев дуд“, након 57 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).
Заштићено стабло белог дуда, познато као „Карађорђев дуд“, представља природно –
историјски „документ“ o прошлости Смедерева, јер се везује за историјски догађај
када је испод њега, 1805. године смедеревски диздар предао кључеве града
Смедерева вођи Првог српског устанка, Карађорђу Петровићу. Стабло је необичног
и скулпторалног изгледа кога чини дебло подељено на два дела. Један део је потпуно
сув, док је други део дебла специфичног изгледа, рељефаст са ситним удубљењима,
на коме егзистира зелена крошња коју чини само један стуб. Стручним надзором је
утврђено да је здравствено стање стабла лошије у односу на периоду у ком је
установљена претходна заштита. Дошло је до промена у крошњи стабла у којој се
уочава процес сушења грана као последица физиолошког слабљења стабла због
старости, што је умањило његову естетску, као и свеукупну вредност. Сходно томе,
заштићено стабло дуда више не испуњава услове заштите II (друге) категорије, већ
се предлаже III (трећа) категорија заштите, на основу Закона о заштити природе.
Споменик природе „Карађорђев дуд“ је први пут заштићен Решењем Завода за
заштиту природе и научно проучавање природних реткости НР Србије, под бројем
01-596, од 14.11.1959. године, као природна реткост ботаничког карактера
(„Службени гласник НРС“, бр. 53/59-888).
Ревизија заштите природног добра је извршена 1995. године, на основу Закона о
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр, 66/1991, 83/1992 и 53/1992),
када је Скупштина Општине Смедерево донела Одлуку о заштити Споменика
природе „Карађорђев дуд“ – II (друге) категорије (Одлука СО Смедерево, бр. 6332/95-07 од 06.04.1995. године).
Ревизијом заштите у 2016. години утврђено је да је дошло до промена у погледу
здравственог стања заштићеног стабла дуда, тако да „Карађорђев дуд“ сада испуњава
критеријуме заштите III (треће) категорије – заштићено подручје локалног значаја, у
складу са законском регулативом.
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I ИДЕНТИФИКАЦИОНА ЛИСТА

I 1. Назив природног добра
„Карађорђев дуд“

(Бели дуд - Morus alba 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
„Карађорђев дуд“ се сврстава 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:
Naturalmonument or feature).
Категоријом III заштићених подручја се издвајају 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 „Карађорђев дуд“ се не предлаже за
упис у међународне листе.

I 6. Основна вредност природног добра
Споменик природе „Карађорђев дуд“ је стабло врло необичног, скулпторалног
хабитуса, кога посебно карактерише културно – историјска вредност јер је испод
њега, 1805. године, смедеревски диздар предао кључеве града Смедерева Карађорђу,
по чему је и добио назив. „Карађорђев дуд“ је обележио један део историје града
Смедерева и живи је сведок протеклих векова.
Заштићено стабло дуда је велике старости која се процењује на око 250 до 320
година, према предању и времену протеклом од претходне заштите. Ово стабло
белог дуда је доживело своју физиолошку зрелост као врста, што се најбоље може
видети на његовом деблу. Протекло време и људи су оставили трагове на њему, па је
данас дебло подељено на два дела, потпуно неправилне и необичне структуре,
готово скулпторалне. На једном делу дебла још увек егзистира невелика зелена
крошња, као доказ да је стабло још вегетативно способно, и поред знатне старости.
„Карађорђев дуд“ је сведок крајњих могућности које ова дендрврста може достићи у
свом пуном расту, развоју и старости.

I 7. Географски положај природног добра
„Карађорђев дуд“ се налази у североисточном делу Србије, у Подунавском округу, у
Смедереву. Заштићено стабло дуда је у центру града Смедерева, на пешачком тргу,
недалеко од реке Дунав.
По административно – територијалној подели, Споменик природе„Карађорђев дуд“
је на подручју града Смедерева, К.О. Смедерево 01, на к. п.бр. 1255/2 и 1268, према
копији листа Републичког геодетског завода, бр. 14569 (положај стабла на копији
катастарских парцела дат је у картографском приказу).

2016.
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Положај стабла одређен je централним географским координатама:
по Гаус - Кригеру: y - 74 94760 х- 49 46560
Надморска висина на којој се налази стабло је око 100 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 1:500.

I 8. Граница природног добра
Под заштићеним природним добром Споменик природе „Карађорђев дуд“ се
подразумева стабло белог дуда и њему припадајући простор, који је у овом случају и
ограђен, а представља пречник некадашње крошње. Стабло и припадајући простор
се налазе на к.п.бр. 1255/2 и 1268, К.О. Смедерево 01, у јавној својини града
Смедерева.

I 9. Површина
Заштићена површина Споменика природе износи 70 m2, односно 0,7 ари
(00 07 00 ha) и припада катастарским парцелама бр. 1255/2 и бр. 1268,
К.О. Смедерево 01.

I 10. Власништво
Споменик природе „Карађорђев дуд“ се налази на катастарским парцелама
бр.: 1255/2 и 1268, К.О. Смедерево 01, где је власник – корисник земљишта у јавној
својини: град Смедерево, Смедерево Омладинска 1, према копији листа Републичког
геодетског завода, бр. 14569 (дат у прилозима).

2016.
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II ОПИС ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ОДЛИКА
II 1. Пиродне одлике белог дуда
Бели дуд (Morus alba L.) је дрвенаста биљна врста, пореклом из Кине и источне
Азије. Веома је распрострањен и гајен у јужној Европи, почев од XII века.
Бели дуд је дрво II и III реда и достиже висине од 15-18 m, а пречник дебла до 1 m.
Старост ове врсте иде и до 250 година. Ово је светлољубива врста а крошња је
светла и ретка, док је кора светло смеђа, глатка у младости да би се, старењем,
избраздала уздужним браздама. Листови имају плитко срцасто урезану основу,
дугачки су 3-10 cm и често несимертично режњевити. Цветови граде ресасте цвасти
у пазуху листова. Плод је дудиња беле до црвенкасте боје и сазрева у месецу јуну и
јулу. Расејава се посредством птица које се њима хране. Листовима дуда се храни
гусеница свилене бубе, па је ова врста често сађена у те сврхе.

Гранчица са плодом и хабитусом белог дуда

Ова дендроврста добро успева код нас у Војводини на чернозему, али и на дубљим и
свежијим земљиштима на станишту сладуна, цера и црног јасена. Међутим, спада у
врсте дрвећа које добро подносе сува земљишта и доста брзо расту. Сади се у
пољозаштитним појасевима, али се гаји и као парковска врста.
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II 1.1. Основне одлике природног добра
Заштићено стабло белог дуда, познато као „Карађорђев дуд“ је необичног и
скулпторалног изгледа. Стабло чине „два дебла“, настала највероватније тако што се,
улсед старости и трулежи, основно дебло преполовило. Данас је један део дебла још
увек вегетативно способан и на њему је очуван део зелене крошње. Тај део дебла је
дужине око 10 m, веома је нагнут према подлози, а пречник му је просечно 70 cm
(неуједначена дебљина произилази из неуједначеног раста и калусирања услед
ранијих оштећења). Подбочен је металним стубом. Други део дебла је потпуно сув,
дужине 5 m и пречника 50 cm. Стабло има велику старост која се процењује на око
250 до 320 година.
Стабло представља природно – историјски „документ“ о прошлости Смедерева, јер
се везује за историјски догађај када је испод њега, 1805. године, смедеревски диздар
предао кључеве града Карађорђу.

Изглед дебла

С обзиром на старост стабла и услове под којима опстаје „Карађорђев дуд“
представља живи споменик трајања своје врсте.

2016.
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II 2. Створене одлике
Споменик природе „Карађорђев дуд“ данас се налази у потпуно урбанизованој,
антропогеној средини, у центру града Смедерева, на пешачком тргу, ограђен
клупама. Решење којим је стабло уклопљено у градско ткиво потпуно одговара
заштити и начину презентације природног добра, а посено оваквог са историјским и
културолошким значајем. У непосредном окружењу стабла се налазе стамбени и
други објекти, надомак реке Дунав. Испред стабла у ограђеном простору се налази
табла којом је било обележено природно добро, са које је скинут натпис о заштити.
Заштићено стабло белог дуда је необичног изгледа, са деблом које је подељено на
два дела. Један део дебла је специфичног изгледа, рељефаст са ситним удубљењима,
на коме егзистира зелена крошња. Други део је потпуно сув, дужине 5 m и пречника
50 cm. На постољу, којим је део стабла подупрт, је уграђена плоча са подацима о
историјском догађају, на којој пише:
„Испод овог дрвета
смедеревски диздар
Мухарем Гуша, предао је
кључеве града Карађорђу,
8.11.1805. године.
Новембар, 1951. Градски народни одбор Смедерева“
Због овог догађаја дуд је у народу познат као „Карађорђев дуд“, те га посебно
карактерише културно – историјска вредност.
На самом стаблу нису вршени конзерваторски радови, али је пуно труда уложено у
његову физичку заштиту и уклапање у урбанистичко решење невеликог трга у
центру Смедерева. Наиме, на основу пројекта арх. Милице Штерић стабло је са
својим скулпторалним изгледом постало доминанта на тргу, обележавајући сећање
на историјски догађај. Овај пројекат је уређен на основу Детаљног урбанистичког
плана центра Смедерева, чији је аутор арх. Рашевски, 1969/70, а изведен је 3 године
касније. Негативни утицаји на заштићено стабло дуда нису евидентирани.

Споменик
природе
„Карађорђев
дуд“ на
пешачком
тргу у центру
Смедерева
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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 градаје се
налази друга индустријска зона.

III 1. ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА И ОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
Споменик природе „Карађорђев дуд“ данас се налази у потпуно урбанизованом
окружењу, уклопљен потпуно у градско ткиво и у простор који сасвим одговара
његовој заштити и презентацији. Налази се на пешачком тргу у самом центру
Смедерева, ограђен клупама и на тај начин обезбеђен од директних оштећења.
Заштићено стабло је интересантног,
готово скулпторалног изгледа. На
деблу специфичног изгледа, који је
рељефаст са ситним удубљењима
егзистира зелена крошња, коју чини
само један стуб, односно једна грана.
У крошњи се уочавају суве гране, а
има и сувог лишћа. Једна већа грана је
потпуно сува, а све то указује на то да
је стабло физиолошки при крају
трајања.

Место где је одсечена грана и где је
стабло
подупрто
металном
конструкцијом; могу се уочити и
лоптасте наранџасте карпофоре гљива.
2016.
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Потенцијални фактори угрожавања су ентомолошки и фитопатолошки, који
представљају сталну опасност по стабла. То је потврђено и код стабла дуда код кога
су присутне карпофоре-плодоносна тела гљива трулежнице, где су уочавају беле и
наранџасте боје. Све то указује да је стабло физиолошки при крају трајања и да је
подложно фитопатолошким факторима угрожавања. Стога је неопходна стална
пажња и брига управљача, да редовно врши надзор и прати стање сатбла, како би се
на време предузеле мере заштите, у циљу очувања и дуговечности стабла.
Поред биогених фактора угрожавања, опасност стаблу представља и човек, својим
бахатим понашањем (сеча, кидање лишћа, ломљење грана, уништавање коре и
приданка, односно механичке озледе, случајне или намерне, ватра) које се
евентуално може манифестовати и кроз разне врсте непланске изградње. Међутим, с
обзиром на директну физичку заштиту које заштићено стабло дуда има, тиме што је
ограђено, као и с обзиром на уклопљеност у амбијнт градског трга и историјски
значај стабла, ова врста угрожавања је много мање изражена.
Унутар ограде, испред стабла налази се табла којом је било обележено природно
добро, са које је скинут натпис о заштити. Тиме је она изгубила своју функцију, те је
треба обновити.
Негативни утицаји од којих би заштићено стабло било директно угрожено нису
евидентирани, као ни утицаји издувних гасова, као последица одвијања саобраћаја.

Хабитус вегетативно способног дела заштићеног стабла дуда на коме се уочавају
трагови одсечених грана и карпофоре гљива

2016.
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IV ТЕМЕЉНЕ ВРЕДНОСТИ ПРИРОДНОГ ДОБРА
Вредновање природног добра „Карађорђев дуд“ извршено је према главним
природним обележјима које поседује, његовој функцији и намени, на основу
Правилника о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених
подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/2015).
Валоризацијом заштићеног стабла дуда је утврђена значајна вредност овог
природног добра на основу главних природних обележја која су садржана у:
необичном хабитусу, великој старости, импозантним дендрометријским
вредностима, културно – историјској вредности и естетичности/амбијенталној
вредности:
 Заштићено стабло белог дуда у Смедереву је необичног, скулпторалног
хабитуса, велике старости која се процењује на око 250 до 320 година и
сведок је крајњих могућности које ова дендроврста може достићи у свом
пуном расту, развоју и старости.
 „Карађорђев дуд“ представља природно – историјски „документ“ о
прошлости града Смедерева, јер је 1805. године испод њега смедеревски
диздар предао кључеве града Смедерева Карађорђу.
 Стабло „Карађорђевог дуда“ својим необичним изгледом и лепотом
доприноси амбијенталној вредности смедеревског трга, обележавајући и
сећање на историјски догађај.
 Стабло дуда по свом изгледу и старости представља праву природну
реткост, посебно у урбаној средини, те га треба сачувати и оставити у
наследство неким новим генерацијма.

IV 1. ФУНКЦИЈА И НАМЕНА ПРИРОДНОГ ДОБРА
Поред ботаничке вредности, Споменик природе „Карађорђев дуд“ има и функцију и
намену која обухвата стварни и потенцијални допринос заштићеног подручја у:
образовно – васпитним активностима, укупном очувању биолошке разноврсности,
развоју туризма и очувању животне средине.
 Стабло белог дуда има вишеструк позитиван утицај на околину, јер својом
крошњом смањује сунчеву радијацију, самим тим снижава температуру
ваздуха, пречишћава ваздух, а транспирационим процесом повећава његову
влажност, чиме регулише и побољшава микроклиматске услове простора
градске средине, доприносећи квалитету животне средине.
 Природно добро има потенцијални допринос у образовно – васпитним
активностима, јачању квалитета просветног рада, првенствено у едукацији

2016.
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младих нараштаја и њиховом односу према заштити природе, односно,
подстицањз свести о очувању природе.
 „Карађорђев дуд“ по свом изгледу и старости представља праву природну
реткост, посебно у урбаној средини, те га треба сачувати и оставити у
наследство неким новим генерацијма.
 Споменик природе „Карађорђев дуд“ је значајан у очувању биолошке
разноврсности подунавског подручја.
 Као вредан примерак дендрофлоре и својеврстан споменик једног историјског
догађаја, „Карађорђев дуд“ 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) „Карађорђев дуд“ 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 „Карађорђев дуд“ се одређује режим заштите III (трећег) степена.
„Режимзаштите 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 „Карађорђев дуд“, 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;
Постављање/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 на заштићеној површини, а
посебно у ограђеном делу око стабла;
раскопавање и депоновање земље на заштићеној површини природног добра;
уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих
радова;
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 својства природног добра.
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ограничава се и:
 све биолошко – техничке мере заштите и неге за које се процене да су

неопходне за очување и одржавање виталности стабла белог дуда (уклањање
сувих грана, посебно веће потпуно суве гране испод које седе грађани, а у
циљу њихове безбедности, затим превентивне мере, као и редовне мере
заштите у зависности од потребе,..), а под условима које утврђује Завод за
заштиту природе Србије;
 обновити таблу о заштити (поставити натпис - текстуални део), односно
обележити стабло дуда, у складу са Правилником о начину обележавања
заштићених природних добара („Службени гласник РС“,бр. 30/1992, 24/1994,
17/1996);
 одржавање заштићене површине у ограђеном делу, односно око дебла
заштићеног стабла белог дуда (редовно уклањати отпад/смеће и др.).

2016.
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VI КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА
Концепт заштите и унапређења Споменика природе „Карађорђев дуд“ 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 је усмерен на
спровођење одговарајућих мера заштите, одржавања и унапређења, како би се ова
природна вредност очувала и презентовала јавности на адекватан начин.

VI 1. СМЕРНИЦЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
Заштићено стабло „Карађорђевог дуда“ је при крају свог физиолошког трајања.
Виталност стабла је угрожена фитопатолошким агенсима, попут различитих врста
гљива које се уочавају на њему. С обзиром да је стабло веома старо и да полако
одумире, што знатно убрзавају присутни патогени и штеточине, приоритетни радови
на очувању виталности стабла обухватају сузбијање присутних штеточина и
правилну негу стабла, а у циљу успоравања његовог пропадања и продужетка века
трајања природног добра.
Као приоритетна мера је и обнова табле о заштити јер недостаје натпис, текстуални
део, односно стабло дуда треба обележити у складу са Правилником о начину
обележавања заштићених природних добара.
Потребно је вршити мониторинг заштићеног стабла дуда у погледу сувих грана и
здравственог стања, како би се на време увиделе и уклониле суве гране и предузеле
мере заштите, у циљу безбедности људи јер је стабло у самом центру града. Такође,
управљач треба да обрати пажњу на било какве спољне утицаје које би могле
оставити негативне последице на Споменик природе.
У циљу адекватног примењивања биолошко – техничких мера заштите и неге стабла,
као и 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 којима се обухвата 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 се врши 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 су засноване 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 („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016) и Правилника о условима које мора
да испуњава управљач заштићеног природног добра („Службени гласник РС“,
бр. 85/2009) актом о заштити Споменика природе „Карађорђев дуд“ 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.
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Да спроводи прописан режим заштите, односно чува и одржава заштићено
стабло, у складу са мерама заштите, прописаним Законом и актом о заштити.
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, а 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).
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Кадровске и техничке факторе Управљач обрађује у Плану управљања, имајући у
виду специфичности задатка. На основу донетог Плана и Програма, управљач врши
реализацију управљачких активности (запошљавање кадрова, набавка опреме).
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 природним добром подразумева ефикасно планирање, праћење стања и
предузимање мера и активности на заштити и унапређењу добра, сагласно
утврђеним мерама и условима заштите, а у циљу очувања, заштите и унапређења
заштићеног подручја.
Актом о заштити Споменика природе „Карађорђев дуд“ (Одлука СО Смедерево,
бр. 633-2/95-07 од 06.04.2016. године) утврђен је управљач – Јавно комунално
предузеће Смедерево.
Споменик природе „Карађорђев дуд“ треба поверити на управљање ономе ко ће
најбоље управљати овим природним добром, 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.

VIII ЛИТЕРАТУРА

Јовановић, Б. (2007): Дендрологија, Универзитет у Београду, Шумарски
факултет, Београд.
Јовановић, Б. (1954): Географски лик србије у доба Првог устанка, Посебна издања
Српског географског друштва, Београд.
Каниц, Ф. (1985): Србија Земља и становништво, прва књига, Београд.

СМЕДЕРЕВО
01

КО

1/1

1/1

Јавна својина: ГРАД СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО ОМЛАДИНСКА 1

14569

Удео

14569

Индикације власникакорисника земљишта

1268

1255/2

Парцела

1

1

Објек
ат

ЗЕМЉИШТЕ ПОД
ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ ПОД
ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ

Култура

Адреса
парцеле

Намена
земљишта

Остало
грађ.земљиште
34 МОШЕ ПИЈАДЕ у државној с.
Остало
грађ.земљиште
5962 МОШЕ ПИЈАДЕ у државној с.

Површина

Списак парцела са носиоцима права за Општину

Јавна својина: ГРАД СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО ОМЛАДИНСКА 1

Број
листа

Булевар војводе Мишића 39

БЕОГРАД

Сектор за информатику и комуникације

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

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
''КАРАЂОРЂЕВ ДУД''

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком проглашава се споменик природе - ботанички, под именом
''Карађорђев дуд'', као заштићено подручје локалног значаја, III категорије (у даљем тексту:
заштићено подручје).
Члан 2.
Под заштићеним подручјем подразумева се стабло белог дуда и припадајући простор
који је ограђен, а представља пречник некадашње крошње.
Заштићено подручје се налази на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град),
на катастарским парцелама број 1255/2 и 1268, КО Смедерево 01, у јавној својини Града, на
пешачком тргу у центру Града.
Површина заштићеног подручја износи 0,7 ари (70м²).
Старост заштићеног стабла дуда процењује се на око 250 до 320 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 стабла белог дуда, необичног и
скулпторалног изгледа, велике старости и културно – историјске вредности, с обзиром да се
везује за предају кључева града Смедерева Карађорђу Петровићу 1805. године.
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. ложење ватре;
3. постављање и садња било ког декоративног зеленила (жбунастих форми и сл.) на
делу заштићене површине стабла које би могло да утиче на његово сагледавање;
4. постављање (укуцавање) табли и других обавештења на деблу заштићеног стабла;
5. бацање и депоновање смећа и другог отпада на заштићеној површини, а посебно у
ограђеном делу око стабла;
6. раскопавање и депоновање земље;
7. извођење грађевинских радова и активности који могу негативно да утичу на
стабло;
8. уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих радова;
9. неовлашћено одлагање и насипање материјала уз стабло;
10. 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 у ограђеном
делу, односно око дебла заштићеног стабла и то редовно уклањање отпада и редовне мере
заштите у зависности од потребе.
Члан 8.
На заштићеном подручју ограничавају се:
1. биолошко - техничке мере заштите - на редовне и превентивне мере неопходне за
очување и одржавање виталности стабла (уклањање сувих грана), 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.
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;
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3. на прописан начин обележи заштићено подручје и обнови таблу о заштити
(постави натпис – текстуални део);
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.
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.
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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.
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
''Карађорђев дуд'' (''Службени лист општина Смедерево и Ковин'', број 3/1995).
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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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