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Увод
Скупштина општине Босилеград донела је Одлуку о проглашењу Споменика
природе „Црни бор у Петковској махали“ („Сл.гл.Града Врања“, број 8/15).
Стабло црног бора у Петковској махали КО Црноштица, ставља се под заштиту
кроз управљање Спомеником природе „Црни бор у Петковској махали“ и проглашава се за
заштићено подручје од локалног значаја, односно сврстава се у III (трећу) категорију
заштите.
Општина Босилеград поверила је управљање Спомеником природе „Црни бор у
Петковској махали“ ЈП „Србијашуме“ Београд, по члану 6, Одлуке о проглашењу.
Непосредне послове управљача СП „Црни бор у Петковској махали“ обавља
Шумско газдинство Врање, Шумска управа Босилеград.

1

Приказ главних природних и створених вредности –
природни ресурси СП „Црни бор у Петковској махали“

Споменик природе „Црни бор у Петковској махали“ налази се у југоисточној Србији,
на територији општине Босилеград у Пчињском округу, село Црноштица на КП број 1823,
КО Црноштица, у својини Републике Србије, део 1/1. Површина Споменика природе
износи 433 м2 и пропорцианална је површини круга пречника крошње. Налази се на
надморској висини од 1150 м.
Заштита се проглашава ради очувања дендролошке и хортикултурне вредности
стабла црног бора, његове аутентичности, интегралности, пејзажне атрактивности,
старости, димензија и очуваности, као вредног елемента пејзажне структуре села
Црноштице.
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2

Оцена стања животне средине заштићеног
подручја

Општа оцена стања животне средине овог заштићеног подручја је добра, са
очуваним биљним и животињским врстама и неизмењеним природним одликама. На
основу наведеног може се закључити да СП „Црни бор у Петковској махали“ има све
елементе заштићеног природног добра, где се морају поштовати сви параметри од
репрезентативности, реткости, разноликости до изворности и целовиости.
Због свог изузетног значаја СП „Црни бор у Петковској махали“ заслужује посебну
пажњу и очување овог локалитета у циљу научно истраживачких радова.

3

Преглед конкретних активности, делатности и
процеса који представљају фактор угрожавања
заштићеног подручја

Због свог географског положаја и удаљености од насељених места ово подручје
није угрожено. Евентуалне активности, делатностии процеси који могу делом угрозити
заштићено подручје су:
- Сушни периоди када се могу јавити пожари пошто се једним делом заштићено подручје
граничи са приватним поседом.
- Не постоји угроженост од урбанизације.

4

Дугорочни циљеви заштите, очувања и унапређења и
одрживог развоја

Општи концепт заштите СП „Црни бор у Петковској махали“ заснива се на
законским основама и досадашњим искуствима у управљању заштићеним подручјем.
Под управљањем заштићеним природним добром подразумева се развијен систем
мера и активности којима се уређују сва питања од значаја за успешно планирање и
спровођење мера заштите, очувања и унапређивања посебних природних вредности,
рационално и планско коришћење (одрживо коришћење) природних ресурса,
обезбеђивање њихове функције уз поштовање начела очувања природних вредности и
равнотеже природних екосистема као и функционално уређивање за потребе дозвољених
видова коришћења и најповољнијег развоја уз стално утврђивање и праћење стања у
природи.
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План управљања СП „Црни бор у Петковској махали“ карактерише принцип
активне заштите где нису дозвољене никакве активности осим научно-истраживачких,
односно концепт интегрално-развојне заштите на коме се и заснива „одрживи развој“.
На подручју Споменика природе „Црни бор у Петковској махали“ утврђен је режим
заштите III (трећег) степена и циљ заштите реализоваће се кроз чување и редовно
одржавање заштићеног стабла, спровођењем одговарајућих мера неге, заштите и
ревилатизације и уређењем.

5

Анализа и оцена услова за остваривање циљева

Доношењем Плана управљања који треба да буде усаглашен са законским
прописима и пратећим актима, као и са осталим плановима и програмима везаним за ово
заштићено подручје (шумске, ловне основе, просторни планови ...), стварају се основни
предуслови за остваривање планираних циљева заштите и развоја заштићеног подручја.
У истом делу послова на управљању заштићеним подручјем, важан услов је и
организовање, опремање и стално кадровско оспособљавање управљача, што је још једна
од основних претпоставки за остваривање самог Плана управљања.
Можда, практично најважнији услов у остваривању задатих циљева јесте
обезбеђивање неопходних финансијских средстава. И овде се показало да је потпуни
изостанак буџетских средстава имао дугорочне последице на спровођење досадашње
концепције развоја и посебно унапређења заштићеног подручја. Досадашња концепција
финансирања послова на заштићеним добрима била је искључиво базирана на
финансирању из сопствених извора ЈП „Србијашуме“ без учешћа средстава локалне
самоуправе или буџета РС.
Неопходан услов у остваривању задатих циљева који је континуирано актуелан,
односи се на сталну сарадњу и заједнички рад управљача, локалне самоуправе и
надлежних институција као и министарстава.

6

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

Концепција, односно стратегија заштите и развоја СП „Црни бор у Петковској
махали“ треба да дефинише основне правце заштите и развоја овог заштићеног природног
добра тако да се остварују одређени принципи и то: принцип очувања, заштите и
унапређења биодиверзитета, принцип дугорочног планирања, принцип интегрално
развојне заштите, а то подразумева и детаљну разраду система финансирања заштите и
развоја, обезбеђивање дугорочних координираних научних и стручних истраживања,
успостављање информационог система, сталну обуку кадрова који раде на пословима
управљања заштићеним природним добрима као и нормативно регулисање управљања
заштићеним природним добрима (Закон о заштити природе ).
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У том смислу приоритетне активности и мере су:







Очување локалитета СП „Црни бор у Петковској махали“
Заштита и очување станишта
Усклађивање дозвољених видова коришћења природних ресурса са потребама
заштите и очувања.
Успостављање и развој научних, едукативних и културно-просветних активности.
Сарадња са релевантним институцијама на свим нивоима.
Одговарајућа презентација заштићеног природног добра.

Управљање СП „Црни бор у Петковској махали“ у смислу овог Плана управљања
подразумева организовање и спровођење низа мера и активности, које произилазе из
Закона о заштити животне средине и других пратећих прописа, а имају за циљ његову
заштиту и развој.
Приоритетни задатак Ј.П. „Србијашуме“, Ш.Г. „ВРАЊЕ“ је одржавање
успостављене одговарајуће организованости у погледу управљања, односно старања
заштићеним добром, на бази поверених послова и утврђених обавеза у складу са
законским и пратећим прописима.
У оквиру наведеног управљач је дужан да:




Обезбеди спровођење прописаног режима заштите и очување природног добра
Усклади развојне активности са циљевима у очувању и унапређивању овог добра
Води рачуна о спровођењу научно истраживачких, васпитно образовних ,
културних и других активности
Поред наведеног управљач је дужан да:







Врши обележавање , односно да обнавља границе и постављене ознаке
Врши усклађивање планова и основа
Доноси одређена акта ( Правилнике)
Обезбеђује чуварску службу
Доноси програме управљања за заштићено природо добро.

Управљање овим природним добром претпоставља: добру организованост и
опремљеност за извршавање поверених послова, развијен систем планирања заштите,
ажурно извршавање законских обавеза и успостављање материјалних претпоставки за
извршавање програмираних послова заштите.
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
Акценат ће се и у овом средњерочном периоду дати на успостављању и побољшању
организационе, кадровске и техничке опремљености за извршавање посебних задатака у
области заштите природе, њене презентације и истраживачког рада.
Тренутно је за СП „Црни бор у Петковској махали“, у склопу ШУ „Босилеград”
организована служба за чување, праћење стања природног добра , прикупљању података и
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спровођење других активности. На чувању и праћењу стања овог добра запослен је стално
један чувар природе са униформом и ознакама ЈП-а и ЗПД-а и поседује уредну
легитимацију. На стручном делу послова ангажују се по потреби надлежни ревирни
инжењер, референт заштите животне средине и самостални референти стручних служби.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
Обележавање СП „Црни бор у Петковској махали“ извршено је у складу са
Правилником о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник
Републике Србиjе“ број 30/92, 24/94,17/96 ) у току 2015 године. Извршено је обележавање
и постављање ознака СП на видном месту.
С обзиром на стални проблем управљача, који се односи и на намерно уништавање
постављених ознака и немарни однос корисника према ознакама, одржавање постављених
и замена оштећених је стални задатак у току периода.
ИЗРАДА АКАТА ПРЕДУЗЕЋА
Урадиће се План управљања и донети Правилник о унутрашњем реду за СП „Црни бор
у Петковској махали“ .
ИЗРАДА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Годишњи програм управљања за спровођење средњорочних задатака и активности
заштите и развоја СП „Црни бор у Петковској махали“, ради се сваке године, а на бази
Плана управљања и представља план његове реализације за дату годину.
Динамика и потребна средства исказују се сваке године у зависности од услова и
темпа реализације Плана управљања.
Годишњи програм управљања саставни је део Производно-финансијског плана
Шумског газдинства „ВРАЊЕ“ , за ту годину.
ОДНОС СА ДРУГИМ КОРИСНИЦИМА ПРОСТОРА- САРАДЊА
Основни циљ успостављања и одржавања односа јесте заштита природног добра,
поштовање одређеног режима заштите и стварање услова за бољи развој подручја у
функцији заштите.
У циљу унапређења заштићеног подручја планира се сарадња са свим
заинтересованим и надлежним субјектима:
 сарадња са надлежним министарствима
 програмска сарадња са стручним установама ( Завод за заштиту природе Србије,
Завод за урбанизам, Институти, Факултети и др. )
 програмска сарадња са планинарима, извиђачима, еколошким покретима, младим
истраживачима и др.
 сарадња са М.З. и општином Босилеград
 сарадња са ЈКП
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ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
Заштита и коришћење посебних природних вредности СП „Црни бор у Петковској
махали“ спроводиће се преко следећих мера и активности:
ОПШТЕ МЕРЕ- МЕРЕ ИЗ ПРОПИСАНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ
Планом управљања планира се реализација групе мера које морају да се обављају
континуирано, а имају карактер општих мера заштите.
Опште мере заштите спроводе се путем чувања, надзора и праћења стања преко надлежне
шумске управе у Босилеграду. О свим неправилностима и недозвољеним радњама у природном
добру правовремено се обавештава Републичка инспекција за заштиту животне средине и Завод за
заштиту природе Србије (у складу са чл. 68. став 1., тачка 9. Закона о заштити природе („Службени
гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010 - исправка).

Чуварска служба дужна је да у свом раду у року од 24 часа обавести, писменим
путем, шефа шумске управе о свим променама у заштићеном простору а Шеф шумске
управе, у обавези је да у року од три дана, о свему, као и о предузетим мерама, обавести
Директора шумског газдинства.

ВЕГЕТАЦИЈА, ФЛОРА И ФАУНА, ПРИРОДНЕ РЕТКОСТИ - MEРЕ ЗАШТИТЕ И
КОРИШЋЕЊА
Мере заштите живог света и биолошке разноврсности спроводе се путем редовних
контрола и спречавања бесправног коришћења истих а на основу имплементације и других
планских докумената и програма у Шумском газдинству.

7

Приоритетни задаци научно-истраживачког и
образовног рада

У циљу очувања и унапређења, као и што стручнијег и квалитетнијег управљања
заштићеним подручјем неопходно је вршити стална истраживања. У овом смислу,
управљач се највише ослања на опште смернице у испуњавању задатака научноистраживачког рада и на релевантне научне установе, а пре свега на стручне екипе Завода
за заштиту природе Србије.
Научно-истраживачке активности треба да су регулисане и усклађене са Планом
управљања и Годишњим програмима, а резултати и документација истраживања треба да
буду похрањени код управљача уз евентуално формирану базу података.
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У циљу успостављања савременог система управљања заштићеним природним
добром и стварања научно-стручне, информационо-документационе основе o стању и
вредностима заштићеног добра, a у сврху спровођења заштите и развоја, пружити
логистичку подршку истраживачима који поседују одговарајуће уверење министарства
надлежног за заштиту животне средине и које поседују акт са условима заштите природе и
животне средине које издаје Завод за заштиту природе, као и одговарајуће одобрење
управљача, уз обавезно достављање података или публикованих резултата управљачу
након завршетка истраживања.
Научно истраживачке активности реализоваће се у складу са могућностима и
исказаним интересима стручњака и институција.
Задаци у оквиру образовно-васпитног рада реализују се кроз презентацију и
популаризацију природних и других вредности заштићеног подручја и то путем разних
публикација, укључујући ту и могућност формирања веб сајта, затим путем сарадње са
туристичким, планинарским и другим сличним удружењима, као и евентуалним
организовањем посета овом заштићеном простору. До сада се показало да велику улогу у
овим програмским задацима има сарадња са Шумарским факултетом у Београду.

8

Планиране активности на одрживом коришћењу
природних вредности, развоју и уређењу простора

На основу већ постављених дугорочних циљева заштите и одржавања као и
утврђеном режиму заштите где су таксативно већ набројане дозвољене и забрањене радње
унутар заштићеног подручја, Планом управљања планиране су следеће активности на
одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу простора:
- Ограничено и контролисано коришћење простора заштићеног подручја у
туристичке сврхе у неуређеним (природним) условима, уз Услове и сагласност
Завода за заштиту природе Србије;
- Обележавање заштићеног подручја и његових граница на бази законских прописа.
Постављање информативних табли, табли заштићеног подручја са режимом
заштите и евентуално ознака упозорења које се односе на поштовање реда и начина
понашања на заштићеном простору;
- Научно-истраживачке и образовно-васпитне активности;

9

Просторна идентификација планских намена и
режима коришћења земљишта
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Стабло црног бора у Петковској махали, ставља се под заштиту кроз управљање
Спомеником природе „Црни бор у Петковској махали“ и проглашава се за заштићено
подручје од локалног значаја, односно сврстава се у III ( трећу) категорију заштите, тј.
успостављен је једностепени режим заштите.

10

Активности на промоцији вредности заштићеног
подручја

Програмске активности у овој области конципиране су тако да се врши позитиван
утицај на стварање представе o заштићеном подручју СП „Црни бор у Петковској махали“
и дају конкретне информације, да се популаришу вредности подручја и утиче на
интересовање научно-васпитних институција.
Презентација и популаризација ће се остваривати кроз следеће активности:
 штампање пропагандног материјала ( флајери и др.);
 штампање информативних брошура;
 информисање кроз јавна гласила;
Важно је нагласити да је до сада доказано, најбољи вид промоције заштићеног подручја
био преко телевизијских медија, кроз различите емисије и путописне репортаже, а да
велики значај у ери информационих технологија може да има и популаризација путем
израде web сајта.

11

Студијска (истраживачка), програмска, планска и
пројектна документација потребна за спровођење
циљева и активности

Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 91/2010
- исправка), детаљно су дефинисане обавезе Управљача по питању документације коју
мора да уради (и уреди) за заштићено подручје. То су пре свега:
- Акт о проглашењу заштићеног природног добра
- План управљања заштићеним природним добром (као средњорочни документ који
се доноси на десет година)
- Годишњи програм управљања заштићеним природним добром којим се реализује
Програм управљања за одређену годину (и то као део производно-финансијског
плана преудузећа)
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- Извештај о остварењу плана-програма управљања заштићеним подручјем;
- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби за заштићено природно добро;
Документација везана за научно-истраживачки рад и друге активности у оквирима Плана
управљања, може да буде похрањена код Управљача уколико су исте спроведене, односно
уколико постоји интресовање научних и других институција и организација а у складу са
Условима Завода за заштиту природе Србије.

12

Облици сарадње и партнерства са локалним
становништвом и другим власницима и корисницима
напокретности

Основни циљ успостављања и одржавања односа јесте заштита природног добра,
поштовање одређеног режима заштите и стварање услова за бољи развој подручја у
функцији заштите.
У циљу унапређења заштићеног подручја планира се сарадња са свим
заинтересованим и надлежним субјектима и то:
 сарадња са надлежним министарствима
 програмска сарадња са другим управљачима споменика природе у Србији
 програмска сарадња са стручним установама ( Завод за заштиту природе Србије,
Завод за урбанизам, Институти, Факултети и др. )
 програмска сарадња са планинарима, извиђачима, еколошким покретима, младим
истраживачима и др.
 сарадња са М.З. и општином Босилеград
Посебно је важно одржавање сталне сарадње са локалним становништвом и то, пре
свега, у смислу едукације и информисања истих о вредностима, значају и могућностима
које пружа заштићено подручје. Локалном становништву потребно је дати и знања о
изворним вредностима и значају заштићеног подручја, а све у циљу заштите истог.
Значајна сарадња и евентуално партнерство односи се посебно на планинарска
друштва и еколошка друштва, која су у много чему компатибилна у очувању животне
средине и заштити исте, као и Управљачи заштићених подручја.

13

Активности и мере на спровођењу плана са
динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове
примене
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План управљања СП „Црни бор у Петковској махали“ биће реализован преко
Годишњих Програма управљања у Шумском газдинству „ВРАЊЕ“ у оквиру надлежне
Шумске управе „Босилеград“, на бази следећих активности и мера:
ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАЈА
Годишњи програм управљања за спровођење средњорочних задатака и активности
заштите и развоја споменика природе, ради се сваке године, а на бази Плана управљања и
представља план његове реализације за дату годину.
Динамика и потребна средства исказују се сваке године у зависности од услова и
темпа реализације Плана управљања.
Годишњи програм управљања саставни је део Производно-финансијског плана
Шумског газдинства „ВРАЊЕ“, за ту годину. Према овом Плану управљања планирана је
израда десет Годишњих програма управљања са пратећим Извештајима о остварењу
годишњих програма управљања.
Обавеза управљача је да уради и Правилник о унутрашњем реду и чуварској
служби СП „Црни бор у Петковској махали“.
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЧУВАРСКЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Акценат ће се и у овом средњорочном периоду дати на успостављању и
побољшању организационе, кадровске и техничке опремљености за извршавање посебних
задатака у области заштите природе, њене презентације и истраживачког рада.
За извршење планских задатака везаних за прописани режим заштите неопходно је
обезбедити одговарајуће организационе и техничке претпоставке на нивоу Ј.П.
„Србијашуме“ и Ш.Г. „ВРАЊЕ“.
На чувању и праћењу стања овг добра запослен је стално један чувар природе са
униформом и ознакама ЈП-а и ЗПД-а и поседује уредну легитимацију. На стручном делу
послова ангажују се по потреби надлежни ревирни инжењер, референт заштите животне
средине и самостални референт стручних служби.
За наредни период предвиђа се посебно даља едукација кадрова који су директно
везани за наведене послове и њихово редовно опремање кроз планове набавки у чуварским
службама. Посебан акценат у том смислу даће се следећим сегментима:
 набавке опреме ( двоглед, лична заштитна средства ),
 обуке, едукације чувара шума, односно чувара природе,
 штампања брошура за чуваре са свим битним подацима о заштићеном природном
добру
 обезбедити чуварској служби потпуну реализацију права активне легитимације у
подношењу кривичних пријава против починиоца бесправних радњи у
заштићеном подручју.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Обележавање СП „Црни бор у Пековској махали“ извршено је у складу са
Правилником о начину обележавања заштићених природних добара (''Службени гласник
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Републике Србије'' број 30/92, 24/94,17/96 ) и то у току 2015. године. Извршено је
обележавање и постављање ознака на видним, значајнијим местима.
С обзиром на стални проблем управљача, који се односи и на намерно уништавање
постављених ознака и немарни однос корисника према ознакама, одржавање постављених
и замена оштећених је стални задатак у току периода.
Планира се обнављање и постављање табле са ознакама ЗПД.
УРЕЂЕЊЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА
Популаризација подручја спровешће се путем штампања публикација, флејера и
брошура, а ванредно се очекује и стални интрес неке од националних или локалних
телевизија.
Реализација планираних мера и активности највише ће бити условљена
финансијским средствима, јер досадашње искуство показало је да се одржавао само онај
ниво активности и мера које је финансирало само Шумско газдинство „ВРАЊЕ“.
Успешност примене Плана управљања оцењиваће се на основу Извештаја о
остваривању годишњег програма управљања за претходну годину, који се доставља до 15.
децембра текуће године. Пре истека периода за који се доноси План управљања,
анализираће се његово целокупно спровођење и остварени резултати, а уколико постоје
ванредне околности или уколико је то потребно, може се вршити и ревизија истог.

14

Финансијска средства и друге материјалне
предпоставке за извршавање поверених послова у
управљању заштићеним подручјем и начин њиховог
обезбеђења

Финансирање заштићеног природног добра, према Закону о заштити природе, обезбеђује се
из:
1. Средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуоправе;
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2. Накнада за коришћење заштићеног подручја;
3. Прихода остварених у обављању делатности, односно управљања заштићеним
природним добром;
4. Средстава обезбеђених за реализацију планова, програма и пројеката у области
заштите природе;
5. Донација, поклона и помоћи;
6. Других извора у складу са законом;
Заштићено природно подручје, односно рад установе која управља подручјем финансира се
из средстава:
1. Буџета Републике;
2. Средстава буџета јединице локалне самоуоправе на чијој територији је заштићено
подручје;
У досадашњој пракси управљања, финансирање свих послова везаних за заштићено добро
текло је из сопствених извора ЈП „Србијашуме“ без учешћа средстава буџета локалне самоуправе
или буџета Републике. Полазећи од законских решења, а имајући у виду да је овим планом
управљања предвиђена реализација групе задатака и законских обавеза, неопходно је за њихову
реализацију финансијска средства обезбедити у континуитету из свих потенцијалних извора, а не
само извора управљача. Опредељење ЈП „Србијашума“, ШГ „Врање“, у области обезбеђивања
потребних средстава у планском периоду биће усмерено на следеће:
- Да се из сопствених средстава обезбеђују средства по основу посебних критеријума,
уколико буду постојале реалне могућности стварања интерних фондова;
- Да се за одређене програмсе задатке континуирано обезбеђују буџетска средства РС,
локалне самоуправе, из одговарајућих, наменских фондова или од донатора;
Полазећи од наведеног, у наредном десетогодишњем периоду, годишњим програмима
управљања дефинисана је врста задатака и висина потребних финансијских средстава која су већ
дата у претходним табеларним прегледима (динамика). Део средстава, према томе, потребно је
обезбедити из буџетских извора, а планирана су за радове који се односе на успостављање и
спровођење мера заштите и развоја, а из осталих извора планира се финансирање осталих радова.
План управљања спроводи се Годишњим програмима који садрже послове и задатке који ће
се непосредно спроводити у текућој години, са динамиком њиховог извршења и неопходним
финансијским средствима за реализацију у тој години.
Обим радова са неопходним средствима и десетогодишњом динамиком дат је у претходном
поглављу у табеларним прегледима.

Динамика реализације Плана управљања по годинама, преко надлежне шумске управе
„Босилеград“ као субјекту и носиоцу реализације, дата је у следећим табеларним приказима, стим
што се чување, надзор и праћење стања, заједно са пословима едукације и опремања службе воде
као сталне активности и мере:
Самостални референт за приватне шуме и
заштиту животне средине

Директор ШГ Врање

------------------------------------------------------------Мр Александар Марковић, инж. шумарства

-----------------------------------------------------Дејан Јовановић, дип.инж.шумарства
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