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УВОД  
 

 

Влада Републике Србије, у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник 

РС“, број 36/09, 88/20, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон), донела је Уредбу о проглашењу 

Споменика природе „Борачки крш” („Службени гласник РС“, број 41/2019). 

 

Борачки крш у југозападној Шумадији, између јужних огранака планине Рудник и 

северних огранака Котленика, стављен је под заштиту као природно добро од изузетног 

значаја, односно I категорије као Споменик природе „Борачки крш“.   

 

Споменик природе „Борачки крш” (у даљем тексту СП „Борачки крш”) предложен је за 

заштиту ради очувања геолошке и геоморфолошке појаве, биодиверзитета и предеоног 

диверзитета. Специфичност и значај овог морфолошки јасно издвојеног подручја од научног, 

културног и образовног значаја огледа се у врсти и периоду настанка.   

 

Борачки еруптивни комплекс представља једну од најинтересантнијих и некада изузетно 

активних терцијарних вулканских области у Србији, која је у последњих 5 милиона година, у 

вулканолошком смислу мирна. У морфолошком смислу Борачки крш карактерише 

препознатљив гребен облика џиновске кресте, чија доминантна појава у питомом предеоном 

лику Шумадије одаје утисак масивне и отпорне громаде. Због наведених вредности уписан je у 

Инвентар објеката геонаслеђа Србије (2005) као Ерозивни облик рељефа (Објекти 

геоморфолошког наслеђа). Средњовековни град Борач, који обухвата остатке утврђења 

(града), црква Светог архангела Гаврила и старо гробље у селу Борач сврстани су у 

архитектонско-петролошке објекте геонаслеђа Србије, јер су изграђени од камена са Борачког 

крша. Вредност Крша као органски развијеног културног предела огледа се у материјалним 

доказима његове еволуције, у контексту природног окружења, које је утицало на њега и 

обликовало га. 

 

Значај са аспекта биодиверзитета истакнут је присуством 79 врста птица на заштићеном 

подручју. Евидентирано је 10 врста са додатка I Директиве о птицама (209/147/ЕC), што ово 

подручје сврстава у потенцијална SPA односно Natura 2000 подручја, а то су: осичар Pernis 

apivorus, сиви соко Falco peregrinus, буљина Bubo bubo, водомар Alcedo atthis, црна жуна 

Dryocopus martius, сива жуна Picus canus, сеоски детлић Dendrocopos syriacus, средњи детлић 

Dendrocopos medius,шумска шева Lullula arborea и руси сврачак Lanius collurio. На додатку II 

Бернске конвенције налазе се осичар Pernis apivorus, буљина Bubo bubo која припада 

категорији SPEC 3 врста птица у односу на европске потребе заштите и шумска шева Lullula 

arborea која припада категорији SPEC 2 врста птица у односу на европске потребе заштите. 

 

На основу установљених вредности, подручје Борачког крша заједно са Гружанским 

језером издвојено је као национално IBA (Important Bird Area) подручје „Акумулација Гружа“. 

На подручју Борачког крша евидентирано је осам врста херпетофауне које су заштићене на 

основу националног законодавства. Од тога је шумска корњача Testudo hermanni - према 

Црвеној књизи гмизаваца Србије са статусом рањива врста, а врста кратконоги гуштер 

Ablepharus kitaibelii са статусом угрожена врста. 

 

Споменик природе „Борачки крш” по међународној категоризацији IUCNа (International 

Union for Conversation of Nature), припада III категорији (Natural Monument or feature) -

Споменик природе или обележје.   
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Влада Републике Србије поверила је Јавном предузеће за газдовање шумама 

„Србијашуме“ Београд управљање Спомеником природе „Борачки крш”. Послове непосредног 

управљања спроводи Шумско газдинство „Крагујевац“ из Крагујевца.  

 

СП „Борачки крш”, обухвата део Рудничко-котленичке области и налази се у 

југозападној Шумадији између Рудничких, Котленичких и Гледићких планина на територији 

општине Кнић и обухвата катастарску општину Борач.  

 

Површина СП „Борачки крш” износи 68,22 ha, од чега је 54,35 ha (79,67%) у државном 

власништву, 12,89 ha (18,89%) у приватном власништву, а 0,98 ha (1,43%) у другим облицима 

својине. 

 

Правни основ за израду Плана управљања СП „Борачки крш” за период од 2020-2029. 

године   (у даљем тексту: План управљања) је члан 68. Закона о заштити природе („Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) и члан 9. Уредбе о 

проглашењу Споменика природе “Борачки крш”(„Службени гласник РС“, број 18/2019). 

 

План је урађен у складу са: 

✓ Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 91/10-

исправка, 14/16 и 95/18.- др.закон); 

✓ Законом о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16); 

✓ Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 89/15 и 95/18.- 

др.закон); 

✓ Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 

36/09.- др.закон,  72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18.- др.закон); 

✓ Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10 и 95/18. – 

др.закон); 

✓ Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, 

бр. 128/14 и 95/18. – др.закон); 

✓ Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 

87/18 –др.закон); 

✓ Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/07); 

✓ Просторним планом Републике Србије 2010-2014-2020 („Службени гласник РС“, 

број 88/10); 

✓ Просторним планом општине Кнић („Службени лист општине Кнић“, број 5/2011); 

✓ Студијом заштите Споменика природе (Завод за заштиту природе, 2015);  

✓ Условима заштите природе за израду Плана управљања СП „Борачки крш” за период 

2020-2029. године (Завод за заштиту природе Србије, акт 03 број 019-

2882/2/14.10.2019. године); 

✓ Основом газдовања шумама за Газдинску јединицу „Јешевац I“ (2012-2021. године) у 

Шумадијском шумском подручју (ШГ Крагујевац). 

✓ Привременим програмом газдовања шумама сопственика за општину Кнић.    

 

Према Закону о заштити природе план управљања заштићеним подручјем је документ 

којим субјекат задужен за управљање заштићеним подручјем планира: мере и активности 

заштите, очувања, унапређења и коришћења заштићеног подручја; смернице и приоритете за 

заштиту и очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице уз 

уважавање потреба локалног становништва.  
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Управљач доноси план управљања за период од десет година, на који сагласност даје 

Министарство надлежно за послове заштите животне средине, по претходно прибављеним 

мишљењима министарстава надлежних за послове шумарства, пољопривреде, водопривреде, 

туризма, културе, грађевинарства, саобраћаја, инфраструктуре, рударства, енергетике и 

финансија.  

 

План управљања се остварује кроз годишње програме управљања, којима се детаљно и 

прецизно дефинишу задаци, радови и активности, организациони и материјално-финансијски 

услови њиховог извршења. 

 

Историјат заштите Борачког крша 

 

У границама Споменика природе „Борачки крш“ налази се културно добро од великог 

значаја Средњовековни град Борач, који обухвата остатке утврђења, цркву посвећену Светом  

архангелу Гаврилу и остатке гробља са краја 19. века, које је заштићено Решењем Завода за 

заштиту споменика културе у Крагујевцу 1971. године, а категорисано је као културно добро 

од великог значаја 1983. године („Службени гласник РС“, број 28/1983). 

 

Завод за заштиту пририде Србије је извршио валоризацију овог подручја још 1981. 

године и том приликом је доставио предлог Решења о заштити општини Кнић на усвајање. 

Међутим, Борачки крш, и поред својих изузетних природних и културних вредности, није 

никада формално заштићен. 

 

На основу установљених и високо оцењених обележја, Завод за заштиту природе Србије 

предложио је успостављање заштићеног подручја Споменик природе „Борачки крш“, I (прве) 

категорије, као заштићеног подручја од међународног, националног, односно изузетног 

значаја, са успостављањем режима заштите II (другог) степена. 
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1. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ И 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

 
1.1. Главне природне вредности  

  
1.1.1. Геолошке одлике 

 

Борачки крш је део комплексне еруптивне области, која је формирана током терцијарног 

вулканизма. Припада Борачко – котленичком магматском комплексу чија је површина око 120 

km2. Магматска активност се одвијала на местима укрштања дубинских разлома и пратећих 

раседа различите оријентације. Вулканска активност на овом подручју почела је током доњег 

миоцена (М11), пре око 23 милиона година. Мирни периоди, који су се налазили између фаза 

вулканских активности, били су веома кратки. Стратиграфски су доказана два главна 

еруптивна периода током којих су настале остричка и борачка калдера. Ови периоди 

обухватају неколико фаза вулканске активности који су довели до стварања различитих 

вулканских фација. Финални карактер ових продуката је обликован под снажним утицајем 

различитих фактора, као нпр. промене у саставу ерупција магме (укључујући гасни и 

кристаласти садржај), брзини ерупција, као и својству изливене магме. 

 

У вулканолошком смислу, ово подручје представља низ готово потпуно разорених 

вулканских облика, чије је формирање и активност прошло потпун еволутивни циклус, од 

кратера – ембриона, до калдерског стадијума. Изливањима лава су претходиле јаке експлоазије 

које су условиле стварање великих маса вулканских бреча и туфова. 

 

Стене Борачког крша настале су током друге фазе терицјарног магматизма. То је била 

експлозивна вулканска активност праћена изливима кварцлатита, андезита и андезитбазалта из 

Борачке калдере. Кварцлатити су вулканске стене чија је генеза повезана са ефузивном и 

експлозивном активношћу. Јављају се, углавном, у ободним деловима вулканских комплекса, 

где изграђују истакнуте висове. 

 

1.1.2. Геоморфолошке одлике 

 

Борачки еруптивни комплекс представља једну од најинтересантнијих терцијарних 

вулканских области у Србији. Овде је констатовано више врста вулканских стена и присуство 

бројних вулканских структура и облика (В. Цветковић, 1997). Вулканска активност се одвијала 

од каснопалеогено-неогеног (пре 23-20 милиона година) до миоплиоценог и плиоценог 

времена (пре 16-12 милиона година), истовремено са орогеним покретима (Б. Марковић и др., 

1968), а вероватно је залазила и у квартар (М. Илић, 1981). Опште је прихваћено становиште о 

развоју вулканске активности борачког еруптивног комплекса у три етапе и оно представља 

најприхватљивији модел реконструкције за готово све вулканске комплексе терцијарне 

старости у Србији. Сваку етапу је пратило формирање одређене групе стена, тако да су 

најстарији дацитски изливи калдере Оштрица, након њих су настали дацитско-риолитски 

вулканокластити калдере Борача и на крају изливи кварцлатита са андезитским жичним 

пробојима (Л. Курешевић, 2013). 

 

Најстарији дацити јављају се у виду излива у централном делу Борача и дома у јужном 

делу Борача. Дацитско-риолитски вулканокластити су на површини заступљени на западним,  
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источним и југоисточним падинама Борача, а кварцлатити се јављају у виду излива и дома у 

ободним деловима Борача и изграђују најмаркантније морфолошке облике који представљају 

остатке старијих гротла и доводне вулканске канале са доминацијом система густо збијених 

субвертикалних пукотина који стенама дају стубаст изглед, док се андезити на површини 

јављају у северним и источним деловима Борача као пробоји у старијим вулканитима или као 

изливи у виду складова (Л. Курешевић, 2013; Б. Марковић и др., 1968).  

 

Објекти геонаслеђа су:   

 

✓ Борачки крш - представља јединствен геолошко-геоморфолошки феномен остатака 

терцијарног вулканског рељефа у Шумадији (поред Црног врха, Јешевца, Оштрице и 

Островице) и специфичне остатке ивице калдере од кварцлатита са траговима 

стубастог лучења у стенама и бројним остењацима бизарних облика. Од 1995. године 

се води у Инвентару објеката геонаслеђа Србије у групи геоморфолошких обеката 

ерозивног рељефа (Д. Гавриловић, Љ. Менковић, С. Белиј, 1998; С. Карамата, Д. 

Мијовић, 2005). 

 

✓ Остаци средњевековног града Борач налазе се на стеновитом гребену Борачког 

крша. Његову градњу су започели Византинци, а завршили Немањићи. Град се први 

пут спомиње 1219. године, а процват доживљава за време кнеза Лазара и деспота 

Ђурђа Бранковића. Познато је да су се градитељи током градње зидина ојачаних 

кулама у потпуности усаглашавали са постојећом конфигурацијом терена, да су неки 

монолити ушли у састав зидина, да су делови стена клесани да би се уклопили 

делови зидина, а камен за градњу је вађен из оближњег мајдана. Заштићен је као 

споменик културе од 1971. године, а категорисан је као културно добро од великог 

значаја 1983. године. Сврстан је у архитектонско-петролошке објекте геонаслеђа 

Србије (С. Белиј, 2012). 

 

✓ Црква Светог арханђела Гаврила налази се на падинама Борачког крша, са 

темељима постављеним директно на стене. Предања кажу да је средњевековна црква 

подигнута око 1350. године, за владавине цара Душана и да је више пута разарана и 

обнављана. У њеној градњи коришћен је камен кварцлатит са Борачког крша из 

оближњег мајдана на североисточној страни крша. Под заштитом је од 1950. године, 

а категорисана је као културно добро од великог значаја 1983. године (Б. Радић, П. 

Пајкић, 2006). Сврстана је у архитектонско-петролошке објекте геонаслеђа Србије 

(С. Белиј, 2012). 

 

✓ Старо гробље у селу Борач представља праву оазу старих надгробних споменика 

19. века. Овде је вршено сахрањивање све до тридесетих година 20. века, након чега 

је формирано ново гробље, а старо је препуштено зубу времена, а више стотина 

надгробних споменика, различитог облика и величине, са заједничком 

карактеристиком која се огледа у богатој орнаментици, али у плиткој пластици, јер је 

тврд камен са Борачког крша то условљавао. Заштићено је као споменик културе од 

1971. године, а категорисано као културно добро од великог значаја 1983. године. 

Сврстано је у архитектонско-петролошке објекте геонаслеђа Србије (С. Белиј, 2012). 
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1.1.3. Предеоне одлике  
 

 Борачки крш, са својом околином, припада српско-балканском макрорегиону 

хетерогеног предеоног обрасца. Налази се у југозападном делу брдовито-шумовитог предела 

Шумадије и представља вредан, специфичан и веома занимљив геоморфолошки објекат који 

се развијао у складу са антропогеним утицајима дуги низ година. Борачки крш представља 

стеновити комплекс прекривен шумском и приземном вегетацијом, окружен аграрним 

комплексом сачињеним од благо заталасаних кукурузних и житних поља, воћњака и сеоских 

традиционалних домаћинстава, међусобно раздвојених живицама, линијским формацијама 

дрвећа и жбуња. 

 

Као доказ његовог вековног развитка, у интеракцији са антропогеним утицајима, служе 

нам материјални остаци прошлости који су и данас видљиви на терену, а за које први писани 

подаци потичу из 14. века, док постоји веровање да потичу из античког периода. Због тога се, 

према класификацији Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO), овај предео убраја у 

категорију органских културних предела. Према поменутој категоризацији, у органски 

развијаним пределима види се „процес еволуције облика и елемената структуре предела који 

настаје, током дугог временског периода, у интеракцији културних фактора и природног 

окружења. Такви предели настају „из почетних друштвених, економских, административних 

и/или верских потреба“, и развили су свој данашњи облик у садејству са природним 

окружењем и као одговор на њега. Постоје две категорије ових предела: 

 

✓ „Реликтни предео (као што је археолошки предео) - онај код кога је процес еволуције 

дошао до краја у неком прошлом времену, било изненада или током дужег периода 

времена. Карактеристични елементи структуре, по чему је особен, још увек су 

видљиви у материјалном облику.“ 

 

✓ „Континуирани предео - онај који је задржао активну друштвену улогу у савременом 

друштву, блиско повезану са традиционалним начином живота, и у коме се процес 

еволуције још увек одвија. У исто време, он приказује значајне материјалне „доказе“ 

своје еволуције“. 

 

Борачки крш садржи елементе реликтног и континуираног предела. Реликтни елементи 

су заступљени на самом Кршу, на коме су видљиви остаци прошлости у материјалном облику, 

као археолошка налазишта која нам сведоче о постојању средњовековног града Борач, а која 

су остала као историјски доказ и „нису се даље мењала“. Међутим, не може се сам Крш 

категорисати као реликтни предео јер је један део тј. комплекс предеоне целине. Свакако, ако 

се Крш са непосредном околином посматра као већа амбијентална целина, онда се 

дефинитивно убраја у категорију континуирани предео због даљег еволутивног развијања 

града у непосредној околини крша. Без обзира да ли је реликтни или континуирани, суштина 

органски развијеног културног предела су његове најзначајније вредности који леже у 

материјалним доказима његове еволуције, у контексту природног окружења, које је утицало на 

њега и обликовало га. Развијени непрекидни културни предели су традиционална насеља која 

показују културна прилагођавања специфичним природним окружењима, која су се 

обликовала током времена, а уједно и очувала карактеристичан дух места. 

. 
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1.1.4. Биљни и животињски свет 

 

На масиву Борачког крша, екосистеми шума, термофилних ливада, камењара и сипара се 

диференцирају на велики број вегетацијских јединица, у чији састав улази велики број врста 

васкуларних биљака. У подножју масива распрострањене су шумске биљне заједнице у којима 

доминира храст. Од дрвенастих биљака могу се срести још и Fraxinus ornus, Tilia europaea, 

Robinia pseudoacacia и велики број жбунастих врста биљака. Идући од подножја ка врху 

масива присутни су деградациони стадијуми шумских заједница и ливадски екосистеми. У 

вишим деловима масива распростањена је камењарска и хазмофитска вегетација (Радаковић, 

2010).  

 

Борачки крш, заједно са Гружанским језером чини национално IBA (Important Bird Area) 

подручје. На самом Кршу је eвидeнтирaнo 79 врстa птица, што представља 21,9% укупног 

диверзитета птица у Србији. Међу посебно значајним групама птица, пре свега, се издвајају 

птице грабљивице са 11 представника и птице певачице са више десетина представника. Неке 

од најзначајнијих врста су: грабљивице (осичар Pernis apivorus,мишар Buteo buteo и др.), ноћне 

грабљивице (буљина Bubo bubo, шумска сова Strix aluco, утина Asio otus и др.) и птице 

певачице (шумска шева Lullula arborea, црногрла стрнадица Emberiza cirlus и др.). 

 

На простору СП „Борачки крш“ забележене су значајне врсте херпето фауне. Од шест 

регистрованих врста из класе гмизаваца (Reptilia), шумска корњача (Testudo hermanni) и 

поскок (Vipera ammodytes) су заштићене врсте, а слепић (Anguis fragilis) и шумски смук 

(Zamenis longissimus) су строго заштићене врсте (Правилник о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива „Службени гласник РС“, 

бр. 5/2010). Регистроване су и четири врсте водоземаца (Amphibia) од који су строго заштићене 

врсте даждевњак (Salamandra salamandra), планински мрмољак (Ichthyosauria alpestris) и 

жутотрби мукач (Bombina variegata), док је велика зелена жаба (Pelophylax ridibundus) 

заштићена врста. Кратконоги гуштер (Ablepharus kitaibelii) и планински мрмољак 

(Ichthyosauria alpestris) су први пут забележени на овом подручју. Док је локалитет, где је 

пронађен планински мрмољак, место са најнижом надморском висином забележеном у Србији 

(око 313mnv) на којој је пронађена ова врста. 

 

На територији Републике Србије расте 18% европске флоре. Број врста које су заштићене 

према националном законодавству износи 1186. На основу подзаконских аката чије су 

одреднице за спровођење проистекле из Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, 

бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010), у Србији су заштићене ендемичне и реликтне, односно ретке и 

угрожене врсте, или оне којима прети опасност од угрожавања или нестанка са тла наше 

земље. 

 

Валоризацијом подручја Борачког крша евидентирано је 69 биљних таксонa. Према 

Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 05/10, 47/11), на простору Борачког крша 

заштићено је 8 врста, при чему је 5 врста обухваћено и Уредбом о стављању под контролу 

коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“, бр. 31/05, 45/05, 22/07, 

38/08, 9/10 и 69/11). Врсте под контролом коришћења које би се могле сакупљати у 

комерцијалне сврхе, су заступљене у малобројним популацијама. 
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Заштићене врсте биљака на простору Борачког крша су:  

1. Acer hyrcanum subsp. intermedium Панчићев маклен, тврдак  

2. Asarum europaeum*, копитњак  

3. Carduus candicans, бодаљ  

4. Crataegus monogyna, * једносемени глог  

5. Hypericum perforatum,* кантарион  

6. Primula acaulis ,* јагорчевина  

7. Ruscus aculeatus*, кострика, јежевина  

8. Scabiosa fumarioides. 

Легенда :* - врсте под контролом коришћења 

 

На простору Борачког крша заступљене су шуме сладуна и цера - Quercetum frainetto-

cerris Rudski (1940) и шуме китњака и цера – Quercetum petraeae-cerris Jov. 1979. (синоним 

Quercetum cerris subass. quercetosum petraeae Vuk. 1979). 

  

 

1.2. Главне створене вредности – културно-историјско наслеђе 

 

На подручју Борачког крша налазе се Средњовековни град Борач, Црква Светог 

Арханђела Гаврила и Старо гробље који су заштићени као непокретна култура добра и 

категорисани су за споменик културе од великог значаја, („Службени гласнииик РС“, број 

28/83). 

 

Културно-историјско наслеђе чине: 
 

1. Средњовековни град Борач –  тачно време градње Борачког града не може се 

поуздано утврдити. Архивски подаци говоре да је подигнут на остацима римског 

утврђења, и да је у састав српске државе ушао тек 836. године, за време владавине 

кнеза Властимира. 

 

Борач је у средњем веку био седиште истоимене жупе, што се и помиње у Жичкој 

повељи Стевана Првовенчаног. Недвосмислени подаци о Борачу односе се на 

продор угарске војске у јесен 1389. године. Жигмунд Луксембуршки, угарски краљ, 

освојио је тада српска утврђења Борач и Честин. Седам повеља краљ Жигмунд 

издао је под Борчем, где се очигледно налазио главни штаб угарске војске. Угри су 

оставили посаде у освојеним градовима, а краљ Жигмунд је још три пута 

предузимао походе у Србију, 1390, 1391 и 1392. године. 

Деспот Стефан Лазаревић је 1403. године повратио Борачки град. Зна се да је 

деспот Стефан Лазаревић у Борачу радо боравио, а у њему је 1405. године потврдио 

извесне раније дате привилегије Дубровчанима. Била је то прва повеља коју је 

после 1387. године један српски владар дао Дубровчанима. Од тада се град на Кршу 

у изворима помиње као „славни град Борач“ који је био и седиште истоимене 

власти. 

 

После смрти деспота Стефана Лазаревића, Ђурађ Бранковић је ојачао тврђаву 

Борач, која је уз Островицу, остала једино утврђење у северном делу Србије, после 

пада Београда и Голупца. Током првог пада Деспотовине, Османлије су заузеле и 

разрушиле град 1438. године. После Друге војне и Сегединског мира, којим је 1444. 

године обновљена Српска деспотовина, Борач је враћен деспоту Ђурађу. Коначно је  
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пао у отоманске руке 1458. године, где је био све до краја турске владавине, која је 

трајала до почетка XIX века. 

 

Средњовековни Борач је имао издужену основу, која се у правцу североисток-

југозапад пружала у дужини од око 150 m, са највећом ширином од око 70 m. Данас 

на месту „Славног града Борач“, како је некада називан, постоје само рушевине 

зидина које се простиру дуж ивица Борачког крша. Остаци зидина расути су по 

читавом простору Крша и приближно одређују облик и величину града. Грађен је 

тако да је био у потпуности прилагођен терену на коме је заснован. Стеновити 

терен који је непогодан за грађевинске радове, није омогућио да се укопају темељи, 

него су бедеми утврђења почињали од нивоа терена. То је утицало да се они сперу 

или камен обруши, што је отежавало утврђивање самог изгледа града. Зидови града 

били су местимично ојачани кулама. 

 

Град је подељен у три висински неједнака дела. На североисточној страни, на месту 

са кога се највероватније приступало граду, остаци су највидљивији, тако што су на 

појединим местима у том делу зидови града сачувани и до висине од неколико 

метара. Ту се улазило у град, у његов први део који има највећу висину. Затим је по 

линији терена грађен други део, а на месту где се прелази у задњи део града, на 

југоисточној страни, на уздигнутој стени, налазе се рушевине куле. У том делу 

града, који је био најзаштићенији, налазе се остаци зидова цркве, мањих димензија, 

дуге око 5 m, а широке 3 m. Битно је истаћи да су њени зидови и са унутрашњег и 

спољашњег лица обложени тесаницима сиге, што указује на њену репрезентативну 

намену. 

 

Непосредно поред цркве, према западној страни, стене су обрађиване и спајане 

зидом чији су остаци још увек видљиви. Град је приступачан са северне и делом 

североисточне стране, док је са југоисточне стране готово неприступачан, јер се 

стене према тој страни стрмо спуштају. Средњовековни град Борач, заједно са 

црквом, под заштитом је од 1950. године. Том комплексу се придружује и гробље у 

подножју од 1971. године, док категорију културног добра од великог значаја 

добија 1983. године. 

 

2. Црква Светог арханђела Гаврила - у подножју стрмих литица Борачког крша на 

малом платоу налази се црква посвећена Светом арханђелу Гаврилу. Не зна се 

тачно време њене изградње, као ни имена ктитора. Како је она током векова више 

пута обнављана и преправљана, не може се ни на основу њеног облика извршити 

датирање. Први помен о цркви је из 1433. године, али је она свакако знатно старија, 

и вероватно је у уској вези са оближњим Борачким градом, што би могло да помери 

границу њеног настанка у задње деценије XIV века. 

 

Из ктиторског натписа, који се налази изнад улазних врата у наос види се да је она 

из темеља обновљена 1533. године. Тада је највероватније подигнута и припрата на 

цркви, а и живопис потиче из тог периода. На обнови цркве рађено је и у XIX веку, 

тачније 1815. и 1858. године, када је коначно и добила садашњи изглед. Темељи 

цркве постављени су директно на стене Борачког крша, које се на том делу 

завршавају.  
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Црква у Борчу је издужена једнобродна грађевина зидана од камена, са 

петоугаоном олтарском апсидом на истоку и плитком куполом изнад централног 

дела храма. Од архитектонских украса на цркви се запажају слепе аркадице 

поређане у низу испод кровног венца, дуж јужне и северне фасаде. Посебно се 

изгледом издвајају врата на цркви и припрата. Богато су украшена резбаријом и 

апликацијом у дрвету. Представљају остварење народног градитељства какво се 

ретко где може срести. Потичу највероватније с краја XVIII или почетка XIX века.  

 

Црква у Борчу је живописана 1533. године, у време које се налази и на ктиторском 

запису, који је сачуван изнад улаза у цркву. Укупно је видљиво 17,09 m2 фресака. 

Очувани живопис је врло значајне уметничке вредности и представља један од 

значајнијих прилога за упознавање и проучавање средњовековне уметности.  

 

На иконостасу цркве у Борчу налазе се иконе сликане почетком XIX века. Рађене су 

на карактеристичан начин и представљају прелаз од наивног ка модернијем 

сликарском изразу који је карактеристичан за прву половину XIX века. 

 

3. Старо гробље - гробље се налази испод Борачког крша, а смештено је између 

сеоских кућа и порте Борачке цркве. На простору који захвата површину од око 

0,25 ha уздиже се преко хиљаду надгробних споменика, који датирају од Првог 

српског устанка па до Првог светског рата. Иако на први поглед различити, сви они 

у себи носе заједничку карактеристику, која се огледа у облику, орнаментици као и 

материјалу од кога су грађени. Сви су рађени од борачког камена, који је вађен из 

мајдана са Борачког крша, а дело су мајстора, каменорезаца из Борча. Тврди 

борачки камен условио је да се на споменицима јавља углавном плитка пластика. 

Орнаментика је доста специфична и различита од орнаментике на споменицима на 

осталим гробљима. Различитост се огледа и у облику споменика, који имају 

квадратне основе.  

 

Остаци гробља, које је у потпуности зарасло и обрасло вегетацијом, пронађени су и 

са северозападне стране Крша, тачније код извора Топаловића. 

 

Оно што чини ово гробље посебним је изузетна вредност овог амбијента који 

осликава нашу народну уметност. Готово нигде се не може срести на једном месту 

оволико изузетних примерака надгробних споменика из XIX и првих година XX 

века, тако да је сам простор задржао архаичан изглед. 
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2. ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Простор на коме се налази Споменик природе „Борачки крш“ спада у зоне очуване 

природе. Квалитет животне средине у природном добру је задовољавајући што је резултат 

његовог периферног положаја у односу на градске и привредне центре. У непосредној околини 

природног добра не постоје значајни загађивачи воде, земљишта и ваздуха. Од привредних 

активности заступљене су оне традиционалне, базиране на коришћењу локалних природних 

ресурса. Проблеми који се могу јавити су углавном микролокацијске природе. 

 

 

 

3. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЦЕСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ  

 

ФАКТОРЕ УГРОЖАВАЊА 

 

 

Активности, делатности и процеси који могу представљати факторе угрожавања СП 

„Борачки крш”, непосредно су везани за природне и створене вредности, односно њихову 

заштиту, коришћење и одрживи развој.  

 

Корисници и власници природних и створених вредности на подручју СП „Борачки 

крш”, као и посетиоци могу бити фактор угрожавања, ако у свом раду и деловању не поштују 

прописане режиме заштите, мере забране и коришћења. Заштита природе и животне средине 

мора бити интегрална на подручју СП „Борачки крш”. 

 

Активности, делатности и процеси који могу представљати проблем угрожавања СП 

„Борачки крш” су : 

 

✓ Шумарство – сеча у шумама сопственика – физичких лица, без дознаке, односно 

бесправно коришћење шума у шумама сопственика - физичких лица. 

 

✓ Пољопривреда - на подручју СП „Борачки крш“ од пољопривредних површина 

заступљени су ливаде и воћњаци. Негативни утицаји на природно добро се огледају 

у паљењу вегетације шумских, жбунастих и травнатих станишта. Осим тога, 

неадекватна употреба хемијских средстава може имати негативне утицаје. 

 

✓ Рударство - на подручју СП „Борачки крш“ тренутно нема активних каменолома, 

међутим у прошлости се интензивно користио камен са Борачког крша, као 

грађевински материјал за прављење кућа, али и као архитектонски камен, јер су од 

стена борачког крша израђени споменици на старом гробљу. Поновно отварање 

неког од ових копова представљало би значајан угрожавајући фактор. 

 

✓ Водопривреда - непланско каптирање изворишта воде, исушивање мањих водних 

депресија и барица и њихово затрпавање значи готово сигурно нестанак оваквих 

станишта, којих је у природи све мање, а чији опстанак је неопходан јер је то 

средина коју настањују водоземаци и гмизаваци. 
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✓ Саобраћај – нестручна, односно непланска изградња путне инфрструктуре може 

представљти значајан угрожавјући фактор. Уклањање вегетације за потребе 

изградње путне инфраструктуре може довести до појаве ерозије, која би значајно 

угрозила археолошке локалите који се налазе на подручју природног добра. 

 

✓ Туризам - иако туризам на овом подручју није развијен, бар не у правом смислу те 

речи, постоје угрожавајући фактори и са ове стране који се огледају у кретању 

туриста ван за то предвиђених стаза, неконтролисаном одлагању смећа и др. 

 

 

Као актуелни и потенцијални фактори угрожавања постојеће фауне, флоре и вегетације, 

намећу се све оне активности које би могле довести до нарушавања или девастације 

постојећих екосистема и укупног екосистемског диверзитета. Фрагилни и други ретки и 

осетљиви екосистеми показују најмању еластичност и отпорност на спољна дејства и било 

какви захвати у њима скоро по правилу доводе до њиховог нестанка. 

 

Уклањање аутохтоне вегетације доводи и до измене у флористичком саставу измењене 

површине. У таквим случајевима често долази до фаворизовања врста високе еколошке 

пластичности, рудералне флоре или чак продора инвазивних врста са тешко сагледивим 

последицама. 

 

Када се говори о факторима угожавања птица на Борачком кршу, треба издвојити 

неконтролисану посету од стране излетника, чији утицај је посебно изражен на птице у 

периоду размножавања већине врста (период март-јун). Угрожавање се огледа самим 

присуством излетника, односно, буком коју праве, као и ложењем ватре на многим 

локалитетима на Борачком кршу. У знатно мањој мери је пољопривредна производња 

узрочник негативних дејстава на птице и то нарочито у сегменту коришћења хемијских 

средстава (пестицида), као и ловни притисак који је присутан на самом Борачком кршу и 

околини. 

 

Фактори угрожавања водоземаца и гмизаваца су исушивање бара и загађење стајаћих 

водених површина, пресецање коридора и миграционих путева, фрагментација и уништавање 

станишта. Због чињенице да су ова станишта под великим антропогеним утицајем, то је 

довело до тога да су ове класе кичмењака са највише угрожених врста. На подручју Борачког 

крша, током валоризације простора од стране Завода за заштиту природе Србије, уочено је да 

је деградирано станиште планинског мрмољка. 

 

Значајан угрожавајући фактор су и археоаматери који нестручно откопавају археолошке 

локалитете у потрази за вредним предметима (грнчарија, накит, оруђе, оружје, стари новац и 

др.), који се касније препродају на црном тржишту. 

 

Негативан утицај на природно добруо има и одлагање отпада на дивљим депонијама, које 

су лоциране поред пута (преко пута гробља) или у јаругама на самом Кршу. Сметлишта и 

депоније чврстог отпада представљају значајан фактор загађења, ако се узме у обзир да се 

штетне материје приликом разградње процеђују кроз тло што доводи до загађења земљишта, 

површинских и подземних вода. 
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Решење за проблем неадекватног одлагања отпада састоји се у организованом 

сакупљању и планирању посебних пунктова за повремене депоније, за чију евакуацију треба 

да буде задужено надлежно комунално предузеће. 

 

 

Ризици угрожавања СП „Борачки крш”: 

 

✓ непоступање у складу (или не доношење) са просторно планском документацијом,  

шумским и ловним основама, планским документима, основама и другим пројектима 

и програмима донетим у складу са законским прописима; 

 

✓ непоступање у складу са одредбама Закона о заштити природе које се односе на 

обавезу: прибављања Услова заштите природе за извођење одређених радова и 

активности; обезбеђења одговарајућих сагласности за извођење разних активности и 

делатности на подручју СП „Борачки крш”;  

 

✓ непоступање у складу са одредбама Уредбе о проглашењу СП „Борачки крш”; 

 

✓ непоступање у складу са одредбама Правилника о унутрашњем реду и чуварској 

служби СП „Борачки крш”; 

 

✓ неуспостављање јединственог система управљања отпадом на подручју СП „Борачки 

крш”. 
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4. ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА И 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

 
Концепт заштите СП „Борачки крш” заснива се на: 

 

✓ очувању и унапређивању укупних природних вредности и ресурса; 

✓ очувању предеоних одлика; 

✓ очувању културно - историјског наслеђа; 

✓ одрживом коришћењу природних ресурса (пољопривредног земљишта, шума, вода, 

минералних сировина); 

✓ обезбеђењу услова за органску пољопривреду и унапређење стања; 

✓ планском уређењу и изградњи; 

✓ развоју рекреације и туризма, укључивању заштићеног подручја у функцији 

рекреације, туризма и образовања и уређењу простора ради обезбеђења наведених 

активности; 

✓ развоју  научно – истраживачког рада; 

✓ промоцији природних вредности и особености подручја; 

✓ стварању услова за бољи живот локалног становништва које живи у непосредној 

околини СП ,,Борачки крш“. 

 

Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја СП „Борачки крш” су: 

 

✓ заштита природе и природних вредности; 

✓ заштита животне средине; 

✓ заштита непокретних културних добара; 

✓ заштита вода и водног земљишта; 

✓ заштита шума; 

✓ развој геотуризма и екотуризма. 

 

 

Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја оствариће се 

кроз: 

 

✓ очување (одржање) разноврсности дивље флоре и фауне;  

✓ планско остављање по хектару одређеног броја старих и трулих стабала са природним 

дупљама за гнежђење и исхрану птица из редова сова Strgiformes и детлића Piciformes, 

као и осталих шумских врста; 

✓ успостављање хранилишта за некрофаге врсте птица;  

✓ успостављање праћења популације шумских врста птица као индикатора квалитета 

шума, односно квалитета станишта; 

✓ спровођење мера активне заштите врста, односно постављање вештачких дупљи 

(кућица) за птице из реда сова Strigiformes у недостатку природних дупљи и гнезда у 

којима се ове врсте гнезде (претходно ће се извршити анализа подручја, а на 

локалитетима са тачно утврђеним гнездећим територијама ограничиће се сеча шуме и 

старих стабала, као и узнемиравање, нарочито у репродуктивном периоду); 

✓ праћење популације дневних птица грабљивица, мапирање микролокација гнежђења и 

исхране. Као резултат тога забраниће се или ограничити лов у зонама (северозападне и  
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југозападне падине Крша) где постоји опасност од угрожавања подручја гнежђења или 

исхране строго заштићених врста дневних и ноћних грабљивица и других глобално 

угожених врста птица; 

✓ заштиту водоземаца и гмизаваца, односно додатна истраживања херпетофауне, у 

складу са потенцијалима природног добра; 

✓ планирање откупа и/или замене површина у циљу заштите микролокација и бара, као 

станишта строго заштићених врста и унапређење еколошких коридора; 

✓ спровођење мера забране исушивања локалних бара и обезбеђивање природног дотока 

воде; 

✓ очување карактеристичног предеоног обрасца заснованог на коришћењу земљишта, 

односу изграђеног и отвореног простора и карактеру изграђивања; 

✓ заштиту, очување и унапређење природних делова предела одговарајућим мерама на 

местима где су нарушене природне и естетске вредности; 

✓ очување хетерогене локалне структуре предела кроз очување отворених поља (њива, 

воћњака, живица дуж међа) у непосредном окружењу крша; 

✓ подстицање традиционалних облика коришћења земљишта; 

✓ очување специфичне мреже насеља, изграђивање и груписање објеката у складу са 

традицијом грађења у пределу; 

✓ спречавање ширења насеља и заустављање непланске изградње (викенд насеља) 

стимулисањем коришћења постојећег грађевинског фонда; 

✓ уважавање посебности, специфичних и типичних карактеристика физичке структуре 

насеља, јачање позитивног идентитета и контролисање и усмеравање архитектуре која 

ће одражавати ниво културе грађења, савремени концепт и везу за коренима локалног 

и регионалног карактера; 

✓ регулацију грађења и уређивања грађевинског земљишта у складу са карактером 

предела и традицијом грађења; 

✓ смањивање нарушавања еколошког и визуелног интегритета подручја зоналним 

распоредом руралних садржаја, применом одговарајућих грађевинских, техничко-

технолошких и других решења; 

✓ нову изградњу која уважава специфични рурални карактер физичке структуре насеља; 

✓ руралну рециклажу – поновно коришћење и пренамену напуштених, празних, 

недовољно коришћених простора; 

✓ уређење простора преко пута новог гробља које би подразумевало постављање 

клупица, канти за отпатке и сл.; 

✓ усклађивање изградње инфраструктурних објеката са карактером предела и  

обезбеђење њиховог мултуфункционалног коришћења; 

✓ избегавање изградње која нарушава карактер локалног предела; 

✓ избегавање изградње на локацијама које су угрожене ерозионим процесима; 

✓ очување и унапређење постојећих, креирање и стварање нових вредности у пределу, у 

односу на препознати карактер, капацитет и осетљивост предела; 

✓ креирање нових регионалних и локалних „икона”- репера и симбола; 

✓ уклањање приобалне вегетације, одлагање/уношење лишћа/лисне масе, грањевине, 

остатака стабала и другог материјала у речна корита, односно на местима где постоји 

опасност од угрожавања стамбених објеката од бујичних поплава; 

✓ чишћење корита водотокова од вегетације и наноса у циљу очувања пропусне моћи, а 

по потреби и продубљивање корита; 

✓ забрану градње пропусних септичких јама, као и забрану испуштања отпадних и 

осочних вода у водотоке и на земљиште; 
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✓ дефинисање локалитета, на одговарајућим местима, на којима ће бити омогућено 

ложење ватре. 

✓ очување станишта, јачање и просторно ширење популација строго заштићених 

биљних и животињских врста;  

✓ одржање екосистемске разноврсности и заштиту природних екосистема;  

✓ умерено повећање површине под шумом, очување и унапређење разноврсности и 

аутохтоности дендролошког састава, побољшање структуре шумских састојина и 

превођење изданачких шума у високе;  

✓ проактивну заштиту земљишта од водне ерозије, загађивања и других деградационих 

процеса, заштиту вода од загађивања и неповољних промена хидролошких режима, 

заштиту ваздуха од загађивања, заштиту од прекомерне буке и других неповољних 

утицаја на природу и људе;  

✓ очување, приказивање и одрживо коришћење места, природних објеката и појава који 

својим геолошким, геоморфолошким, хидрографским или другим обележјима 

представљају истакнуте, ретке и привлачне вредности гео-наслеђа;  

✓ омогућавање доступности људима пејзажних, биолошких и других вредности и 

природних ресурса подручја за одрживо коришћење у оквиру туризма, рекреације и 

комплементарних активности, науке, образовања, спорта и друго;  

✓ обезбеђивање потребних техничких, материјалних, организационих и других услова за 

заштиту и ревитализацију, истраживање и презентацију археолошких и споменичких 

локалитета; 

✓ презентацију културних добара на подручју СП „Борачки крш”. 

✓ спровођење превентивних  мера, биотехничких и биолошких заштитних радова за 

заштиту од ерозија и бујица на ерозионим подручјима; 

✓ заштиту, очување биодиверзитета и унапређење функција шумских екосистема; 

✓ унапређење стања шума и шумске инфраструктуре; 

✓ превентивну заштита шума од различитих угрожавајућих фактора, а посебно од 

пожара; 

✓ концепт заштите и унапређења Споменика природе „Борачки крш“ заснован на 

развоју екотуризма и геотуризма. 

 

Екотуризам представља тржишни сегмент који се базира на вођењу и смештају 

мањих група људи у природи, користећи интерпретативне материјале и уз пратњу 

специјализованих локалних водича а у циљу едукације, односно презентације и 

упознавања специфичних карактеристика и вредности. При томе је веома важно да 

локално становништво буде укључено у цео процес и да остварује користи од 

екотуризма, јер једино на тај начин екотуризам остварује свој пуни смисао. 

 

Екотуристичке туре су обично излетничког карактера и одвијају се у виду 

полудневних, дневних и викенд излета. Треба промовисати коришћење еколошких 

превозних средстава (бицикли) и пешачење. 

 

Споменик природе „Борачки крш“ има могућност, у складу са екотуристичким 

принципима, за повезивање са туристички препознатим локалитетима овог подручја. 

У циљу развоја туризма израдиће се информативне табле на којима би се презентовао 

геодиверзитет и биодиверзитет овог подручја; уредиће се и јасно обележити стаза која 

води до врха Борачког крша (уз обавезно ограничење приступа излетницима на делове 

Крша на којима нема стазе); уредиће се и обезбедити видиковац на врху крша у  
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смислу постављања клупа и ограде (који ће бити изграђени од природног материјала, 

како би се најбоље уклопили у амбијент) и организоваће се birdwatching туре. 

 

Геотуризам је у чврстој вези са екотуризмом, због чега је могуће рећи да је 

геотуризам нови вид екотуризма. Главни природни потенцијали за реализацију 

геотуризма су репрезентативни геолошки и геоморфолошки облици. Приликом 

обиласка, туристи се уз помоћ стручних водича упућују у процесе који доводе до 

њиховог настанка. Уз добру организацију геотуризам може вишеструко и позитивно 

утицати на стање елемената геодиверзитета, допринети популаризацији очувања и 

заштите природе и научних сазнања о природним феноменима предела. 

 

На подручју Споменика природе „Борачки крш“ геотуризам се може реализовати кроз 

следеће активности: предавања са циљем упознавања геолошких, петролошких, 

минералошких и геоморфолошких процеса на овом подручју; уређење геолошких 

стаза; вођене туре за посетиоце, тематске шетње са водичима, трекинг и друге 

рекреативне активности у близини геолокација, едукативне активности и др. 
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5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ 

ЦИЉЕВА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА  
 

 

Дугорочни циљеви заштите, очувања, унапређења и одрживог развоја СП „Борачки крш” 

су: 

✓ просторно дефинисање посебних природних и створених вредности; 

✓ успостављање еколошке мреже; 

✓ заштита свих елемената животне средине по високим или највише могућим 

еколошким стандардима; 

✓ стимулисање одрживог развоја; 

✓ стварање услова за испуњење научно-истраживачке, образовне, васпитне и 

општекултурне функције заштићеног подручја.  

 

 За реализацију дугорочних циљева морају се створити предпоставке и обезбедити 

услови и то по приоритетима:  

 

✓ Доношење планске и програмске документације: сагласно Уредби о проглашењу  

СП „Борачки крш” управљач ће донети неопходна управљачка документа, односно: 

План управљања за период 2020-2029. године и Правилник о унутрашњем реду и 

чуварској служби СП „Борачки крш”. За доношење  Просторног плана подручја 

посебне намене СП “Борачки крш” надлежно је министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, односно општина Кнић 

✓ Организационо, кадровско и техничко опремање управљача: непосредни  

послови управљања спроводиће се преко Шумског газдинства „Крагујевац“ из 

Крагујевца. ШГ „Крагујевац“ има вишедеценијско искуство у управљању 

заштићеним подручјима, управља са СП „Островица“ и СП „Рогот“. У наредном 

планском периоду планира се унапређење рада у смислу стручног усавршавања 

постојећих кадрова, унапређења у техничком и технолошком смислу кроз набавку 

опреме и савремених средстава рада.   

✓ Међусобна сарадња и комуникација свих корисника СП „Борачки крш” је 

неопходан услов за остварење свих дугорочних циљева.  

✓ Учешће и подршка локалне самоуправе, односно општине Кнић и 

Министарства надлежног за послове заштите животне средине је врло важан 

услов за реализацију планираних дугорочних и краткорочних циљева. 

✓ Учешће и подршка локалног становништва у реализацији дугорочних циљева је 

врло важна и управљач ће настојати да локално становништво упозна са вредностима 

заштићеног подручја, ограничењима у његовом коришћењу, али исто тако и 

предностима које ово заштићено подручје пружа локалном становништву.  

✓ Учешће и подршка научних и истраживачких институција: с обзиром на 

разноврсност биодиверзитета и геодиверзитета, као и на присутност бројних 

споменика културе, подручје Борачког крша може бити предмет истраживања од 

стране бројних научних и истраживачких институција и зато ће управљач настојати 

да у  
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 наредном периоду заједнички ради са свим тим институцијама као и да заједнички 

дефинишу предмете и поља истраживања. 

✓ Обезбеђење финансијских средстава – подразумева трајно и стабилно финансирање 

Плана управљања на основу Закона о заштити природе и Уредбе о проглашењу СП 

„Борачки крш”. Овај услов мора бити испуњен у целости како би се сви планирани 

циљеви испунили. Према садашњем стању средства за реализацију Плана управљања,  

односно годишњих програма управљања обезбеђују се кроз средства суфинансирања 

од стране Министарства заштите животне средине и из средстава управљача (из 

обављања  делатности газдовања шумама. 

✓ Еколошки услови, који подразумевају висок квалитет чинилаца животне средине и 

поштовање стандарда тог квалитета, очуваност природних вредности и смањен ризик 

од акцидената. 

 

Стандардна матрица SWOT анализе 

 

ПРЕДНОСТИ – СНАГЕ 

 

• природне и створене вредности 

• изузетна биолошка разноврсност  

• изузетна предеона разноврсност 

• изузетна георазноврсност 

• очувана животна средина 

• потенцијали за развој еко  и гео 

туризма 

• људски ресурси управљача и других 

институција 

 

НЕДОСТАЦИ – СЛАБОСТИ 

 

• депопулација заштићеног простора 

• инфраструктурна неопремљеност 

 

 

МОГУЋНОСТИ ШАНСЕ 

 

• за ЈП „Србијашуме“ да постане водеће 

предузеће у управљању заштићеним 

подручјима 

• да СП „Борачки крш” буде носилац 

развоја еко и гео туризма  

• повезивање са другим заштићеним 

подручјима 

 

 

ПРЕТЊЕ –РИЗИЦИ 

 

• недостатак финансијских средстава 

• климатске промене (суша, ледоломи, 

ледоизвале, ветроломи, ветроизвале, 

поплаве, пожари, бујице, ерозија и 

др.) 

• обнављање коришћења минералних 

сировина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План управљања Спомеником природе „Борачки крш“  2020 – 2029. |  23 

 

 

 

6. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ, 

ОДРЖАВАЊУ, ПРАЋЕЊУ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊУ ПРИРОДНИХ И 

СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ  
  

 

Приоритетне активности су:  

 

✓ Заштита СП „Борачки крш”: основни и трајни задатак управљача је чување СП 

„Борачки крш” и спровођење прописаног режима заштите утврђеног актом о 

проглашењу, односно предузимање мера и извршење послова на обезбеђењу 

унутрашњег реда (чување, контрола посетилаца и корисника, пружање помоћи, 

савета и услуга, одржавање чистоће и уредности и др.) и обележавању заштићеног 

подручја. За обављање ових послова управљач ће организовати службу чувања у 

складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби и Правилником о 

условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени гласник 

РС“, број 85/09). 

 

✓ Израда неопходне планске и друге документације: Управљач има обавезу 

доношења Плана управљања за период од 10 година, Годишњег програма управљања 

и Извештаја о остваривању годишњег Програма управљања. Сагласност на ова акта 

даје Министарство надлежно за послове заштите животне средине и обавеза 

доношења регулисана је Законом о заштити природе и Уредбом о проглашењу СП  

„Борачки крш“. Управљач је истовремено и корисник шума и има обавезу доношења 

основа и програма газдовања шумама.   

 

✓ Обележавање СП „Борачки крш”: управљач ће извршити обележавање 

заштићеног подручја у складу са Правилником о обележавању заштићених 

природних добара („Службени глсник РС“, број 30/92, 24/94 и 19/96), односно 

његову спољну границу и границу површине на којој је утврђен режим заштите II  

степена. Такође планираће се и одржавање граница и посебно обележених 

локалитета.  

 

✓ Израда програма управљања отпадом на подручју СП „Борачки крш”: у складу 

са овлашћењима управљача планираће се активности на уклањању дивљих депонија 

и  комуналног отпада у сарадњи са локалним комуналним предузећима, као и 

измештање дивљих депонија и комуналног отпада ван граница заштићеног подручја. 

 

✓ Заштита од пожара: у области заштите од пожара, управљач ће сагласно Закону о 

заштити од пожара и Закону о ванредним ситуацијама, урадити неопходна планска 

документа, предузимати превентивне мере у области заштите шума од пожара и 

унапређивати сарадњу са МУП Србије, Сектором за ванредне ситуације, Одељењем 

за ватрогасно-спасилачке јединице. Јавно предузеће „Србијашуме“, сагласно Закону 

о шумама, урадило је Планове заштите шума од пожара, којим су дефинисане 

превентивне мере  

         заштите од пожара, материјално-техничко опремање за брзо и ефикасно гашење     

шумских пожара, оперативни планови и карте за потребе организовања акција 

гашења шумских пожара. 

 

✓   
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✓ Праћење стања природних вредности: у сарадњи са научно-истраживачким 

институцијама планира се реализација следећих пројеката: (1) Идентификација  

станишта биљних и животињских врста са листе НАТУРА 2000; попис и картирање 

одабраних станишта ендемита, стеноендемита, ретких и угрожених биљних и 

животињских врста; (2) Праћење здравственог стања шума и анализа стања шумских 

екосистема као  основ  за  планирање одрживог управљања и обезбеђивање  природи  

блиског  газдовања шумама; (3) Успостављање мониторинга квалитета животне 

средине (вода, ваздух и земљиште); (4) Утврђивање стања објеката гео наслеђа и мера 

за њихово очување; (5) Утврђивање стања и мониторинг птица као строго заштићених 

врста; (6) Мониторинг херпетофауне; (7) Утврђивање стања објеката културног 

наслеђа и мере за њихово очување; (8) Мониторинг птица грабљивица и других врста 

фауне. 

 

✓ Заштита предела: мерама просторног и урбанистичког планирања, спречавањем 

појава противправне изградње објеката, адекватним планирањем и доследним 

спровођењем радова у шумарству и пољопривреди, пажљивим еколошким 

лиценцирањем пројеката развоја туризма, ефикасним текућим одржавањем чистоће и 

уредности очуваће се и унапредити пејзажна обележја заштићеног подручја.  

 

✓ Комплетирање и унапређење постојеће инфраструктуре: у циљу спровођења свих 

мера заштите, одрживог коришћења и развоја Споменика природе „Борачки крш”, 

један од приоритета је комплетирање и унапређење постојеће инфраструктуре, 

односно саобраћајне, водопривредене, канализационе, електро-енергетске и 

телекомуникационе и др.     

 

✓ Промоција и презентација вредности и значаја СП „Борачки крш”: управљач ће 

самостално и у сарадњи са туристичком организацијом општине Кнић, планинарским 

друштвима, организацијама цивилног друштва и другим институцијама, промовисти 

вредности заштићеног подручја.    
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7. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

 

 Полазећи од природних и створених вредности које чине темељне вредности подручја 

Борачког крша, приоритетни научноистраживачки пројекти у наредном планском периоду су:  

 

✓ С обзиром да је СП „Борачки крш“ релативно мало подручје, које је изузетно значајно 

са аспекта заштите орнитофауне јер га карактерише изузетна разноврсност птица.  

(евидентирано је 79 врста, што представља 21,9% укупног диверзитета птица у 

Србији)м то је и национално IBA (Important Bird Area) подручје, али и потенцијално 

Natura 2000 подручје и због свега тога планира се пројекат утврђивања стања птица и 

мера за њихово очување. 

 

✓ Врсте херпетофауне кратконоги гуштер - Ablepharus kitaibelii и планински мрмољак - 

Ichthyosauria alpestris, први пут су забележени на овом подручју. Локалитет, где је 

пронађен планински мрмољак, је место са најнижом надморском висином на којој је 

пронађена ова врста у Србији. Планира се пројекат утврђивања стања и мера очувања 

херпетофауне. 

 

✓ Поред својих изузетних природних вредности оличених у гео и био диверзитету, 

подручје поседује изузетан значај и због својих предеоних карактеристика. Борачки 

крш са својим необичним и геоморфолошким облицима заједно са црквом из раног 

средњег века, надгробним споменицима са краја 19. века и остацима утврђења које је 

видљиво на целом Борачком кршу, чини јединствену атрактивну предеону целину. 

Предео Борачког крша представља јединствени комплекс природног и културног 

наслеђа Србије и као таквог га треба очувати. 

 

✓ С обзиром да се у граници природног добра налази и споменик културе од великог 

значаја који обухвата остатке средњовековног града Борач, цркву Светог архангела 

Гаврила и старо гробље са краја XIX и почетка XX века, планира се пројекат 

утврђивања мера заштите и очувања споменика културе. 

 

 Образовни рад спроводиће се путем радионица, трибина, презентација, школа у 

природи, уређења научних стаза, израде тематских програма за посетиоце, студијских 

путовања, а све у циљу подизања свести локалног становништа, омладине, представника 

локалне самоуправе и осталих заинтересованих страна у области: заштите природних и 

створених вредности СП „Борачки крш”; туристичке валоризације подручја СП „Борачки 

крш”; очувања биодиверзитета СП „Борачки крш”; одрживог коришћења шумских плодова, 

леко биља и гљива; спровођења прописаних режима заштите и одрживог управљања отпадом.
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8. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ 

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ, РАЗВОЈУ И УРЕЂЕЊУ  

 
8.1. Одрживо коришћење природних вредности  

 

8.1.1.  Шуме 

  

 Шуме Борачког крша припадају Газдинској јединици „Јешевац I“ (2012-2021), 

Шумадијском шумском подручју, на територији општине Кнић, којим газдује Шумско 

газдинство (ШГ) „Крагујевац“, Крагујевац.  

 

У оквиру ове газдинске јединице Борачки крш је обухваћен највећим делом одељењем 20 

(и одсецима a, b, c, d, e и f, као и 4, 5, 6 и 7) и мањим деловима одељења 22 (са одсецима 1 и 7) 

и одељења 24 (са одсецима a, b и 3). 

 

Површина државних шума и осталог земљишта, иноси 59,92 ha, од чега је укупно 

обрасла (под шумом) 54,22 ha односно 90,49% укупне површине ове газдинске јединице која 

улази у границе природног добра. Остало земљиште (земљиште за остале сврхе, зграде и други 

објекти са окућницом, камењар, њива и пут) износи 5,7 ha или 9,51%. 

 

У односу на укупу површину заштићеног природног добра (68,18 ha), шуме учествују са 

79,53%, односно шуме - 54,22 ha, а остало земљиште  13,92 ha. 

 

 На подручју Борачког крша доминира шибљак (шикара) црног граба, и то са учешћем од 

84,77%  у укупној површини под шумом или 45,96 ha . Затим, изданачке шуме су заступљене 

са 12,34% или 6,69 ha, док вештачки подигнуте састојине у укупној површини под шумом 

учествују са 2,89% или 1,57 ha. 

 

Имајући у виду стање станишта и састојина према основној намени тј. Приоритетној 

функцији, а у оквиру граница заштићеног подручја, издвојене су две наменске целине: (1) 

наменска целина 66 – стална заштита шума (изван газдинског третмана), што подразумева да 

су то састојине без газдинских интервенција тј. третмана и (2) наменска целина 20 – заштита 

вода (водоснабдевање) II степена, где су у основи газдовања шумама прописане проредне сече 

(селективне сече). 

 

Наменском целином 66 је обухваћено одељење 20 са одсеком а. Наменском целином 20 

су обухваћени остали одсеци 20. одељења. Заступљена је и наменска целина 26 – заштита 

земљишта од ерозије, међутим на малој површини, од само 0,65 ha. 

 

У оквиру заштићеног подручја не одвијају се радови на коришћењу шума, сем 

уобичајених санитарни сеча, односно заштити шума и одржавању шумског реда. 

 

8.1.2. Пољопривредно земљиште и пашњаци 

 

 Услови за развој пољопривредне производње у општини Кнић су веома повољни, јер је 

она смештена у плодној гружанској долини изнад којих се издижу виши предели – побрђе 

покривено шумама, пашњацима и воћњацима. 
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Простор Споменика природе „Борачки крш“ захвата појас побрђа са доминантним учешћем 

вегетације шума, воћњака и ливада. На комплексима ораничних површина доминира 

воћарство, а ливаде пружају солидну основу за развој сточарства. Воћњаци су, углавном, 

представљени малим, издељеним парцелама на којима су засади јабука и шљива, 

највероватније, за личну употребу. Стање сточарства, најчешће је реч о свињогојству и 

овчарству, карактеришу мали производни капацитети породичних пољопривредних 

газдинства са ниском производношћу по грлу и често слабим квалитетом производа. 

  

8.1.3 Флора и фауна 

 

На масиву Борачког крша, екосистеми шума, термофилних ливада, камењара и сипара се 

диференцирају на велики број вегетацијских јединица, у чији састав улази велики број врста 

васкуларних биљака. У подножју масива распрострањене су шумске биљне заједнице у којима 

доминира храст. Од дрвенастих биљака могу се срести још и Fraxinus ornus, Tilia europaea, 

Robinia pseudoacacia и велики број жбунастих врста биљака. Идући од подножја ка врху 

масива присутни су деградациони стадијуми шумских заједница и ливадски екосистеми. У 

вишим деловима масива распростањена је камењарска и хазмофитска вегетација (Радаковић, 

2010). 

 

Карактеристичне врсте птица за водена станишта (водотока) на подручју: Alcedo atthis – 

водомар и Motacilla cinerea - поточна плиска. 
 

Kарактеристична фауна птица шумских станишта: Buteo buteo – мишар, Pernis apivorus – 

осичар, Scolopax rusticola - шумска шљука, Cuculus canorus – кукавица, Strix aluco - шумска 

сова, Dryocopus martius - црна жуна, Picus viridis - зелена жуна, Picus canus - сива жуна, 

Dendrocopos major - велики детлић, Dendrocopos medius - средњи детлић, Jynx torquilla – 

вијоглава, Erithacus rubecula – црвендаћ, Turdus merula - обични кос, Phylloscopus collybita - 

обични звиждак, Sitta europaea – бргљез, Garrulus glandarius – сојка, Fringilla coelebs – зеба. 

 

Термофилне ливаде окружене жбунастом и шумском вегетацијом насељава 

карактеристичан састав врста: Perdix perdix – јаребица, Coturnix coturnix – препелица, 

Phasianus colchicus – фазан, Lullula arborea - шумска шева, Anthus trivialis - шумска трептељка 

Lanius collurio - руси сврачак, Emberiza citrinella - стрнадица жутовољка. 

 

Значајан део врста птица је прилагођен и насељава подручја која су знатно измењена од 

стране човека (насеља и пољопривредне површине), која на овом подручју заузимају мању 

површину: Columba livia f. domestica - „дивљи“ голуб, Columba palumbus - голуб гривнаш, 

Streptopelia decaocto – гугутка, Asio otus – утина, Athene noctua – кукумавка, Otus scops – ћук, 

Upupa epops – пупавац, Dendrocopos major - велики детлић, Dendrocopos syriacus - сеоски 

детлић, Jynx torquilla – вијоглава, Hirundo rustica - сеоска ласта, Delichon urbicum - градска 

ласта, Motacilla alba - бела плиска, Phoenicurus phoenicurus - обична црвенрепка, Phoenicurus 

ochruros - црна црвенрепка, Parus major - велика сеница, Parus caeruleus - плава сеница, Parus 

palustris - сива сеница, Aegithalos caudatus - дугорепа сеница, Sitta europaea – бргљез, Pica pica 

– сврака, Garrulus glandarius – сојка, Corvus monedula – чавка, Corvus cornix - сива врана, 

Sturnus vulgaris – чворак, Passer domesticus - врабац покућар, Passer montanus - пољски врабац 

Serinus serinus – жутарица, Carduelis chloris – зелентарка, Emberiza cirlus - црногрла стрнадица. 
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Због особености и значаја фауне птица ширег подручја Борачког крша, укључујући и 

акумулацију Гружа, извршено је његово означавање као подручје од посебног националног 

орнитолошког значаја (Мапа) – IBAnac под називом „Акумулација Гружа“ са списком од 

укупно 184 врсте птица (Puzović i sar. 2009), док је новијим истраживањима након 2009. 

године забележено присуство нових 10 врста, тако да је укупни број врста птица IBAnac 

подручја 194 врсте (Радаковић, 2010; Радаковић, 2011; необјављени подаци из 2015. године). 

  

С обзиром да се концептом заштите подручја на националном нивоу Борачки крш 

разматра као засебно подручје, у овом прегледу дати су само подаци за фауну уског простора 

Борачког крша за укупно 79 врста птица. Са резервом се узимају подаци о посматрањима 

сивог сокола Falco peregrinus и шумске шљуке Scolopax rusticola на Борачком кршу и околини 

од стране ловаца, што су свакако две нове врсте за ово подручје. 

 

 

8.2. Уређење подручја  

 

Уређење у функцији туризма, спорта, рекреације, образовања  

  

Уређење у функцији туризма, спорта и рекреације, образовања подразумева активности 

као што су: израда и постављање надстрешница, клупа, столова, спортских реквизита, инфо 

табли, уређење приступних саобраћајница, прилагођавање појединих локације лицима са 

посебним потребама и др.  

  

Уређење издвојених локација, по својој специфичности, односно видиковци, геолошки 

пунктови, локације за посматрање птица, станишта ретких и угрожених врста, археолошка 

налазишта, споменичко наслеђе, склоништа од невремена, излетишта и сл. 

 

Уређење стаза (планинарских, пешачких, рекреативних или едукативних), поред горе 

наведених активности подразумева и обележавање истих и постављање путоказа. 

 

Уређење у функцији безбедности људи и имовине, подразумева уређење приступних 

саобраћајница и уређење објеката за противпожарну заштиту (водозахвати, осматрачнице и 

противпожарне пруге). 

  

Уређење у функцији ефикасног управљања и заштите подручја, подразумева  постављање 

улазних станица у заштићено подручје, постављање инфо пунктова, утврђивање локација за 

боравак посетилаца и од значаја за локалну заједницу, њихово дефинисање путем планова 

детаљне регулације и даље уређивање. 
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9. ПРОСТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛАНСКИХ НАМЕНА 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 
Просторни план општине Кнић представља основни плански документ за управљање и 

усмеравање дугорочног одрживог развоја локалне заједнице, коришћења, заштите, 

организације и уређења простора општине и њених природних и створених ресурса. Овим 

планом се разрађују основна развојна опредељења и смернице утврђене Просторним планом 

Републике Србије, Стратегијом одрживог развоја општине Кнић, и другим националним, 

регионалним и локалним развојним документима. 

 

Према Просторном плану општине Кнић, Борач је насеље и даљи развој заснован је на 

очуваној природи и животној средини, лепоти предела и геоморфолошкој знаменитости, 

богатом  градитељском наслеђу и традицији у туризму. Планска поставка је да се у насељу и 

његовом окружењу предузму активности на очувању предеоних, природних и културних 

вредности.    

 
На заштићеном природном добру „Борачки крш“ установљен је режим заштите II 

(другог) степена. На основу чл. 35 Закона о заштити природе и члана 2. и 4. Уредбе о 

режимима заштите, режим заштите II степена представља активну заштиту која се спроводи на 

заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним екосистемима великог 

научног и практичног значаја и посебно вредним пределима и објектима геонаслеђа. 

 

У II степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, 

ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без последица по примарне 

вредности њихових природних станишта, популација, екосистема, обележја предела и објеката 

геонаслеђа, обављати традиционалне делатности и ограничено користити природне ресурсе на 

одржив и строго контролисан начин. 

 

Чланом 57. Закона о заштити природе, предвиђено је да се за радове и активности, 

односно извођење пројеката на заштићеном подручју спроводи поступак процене утицаја на 

животну средину, у складу са законом, уз обавезно прибављање акта о условима и мерама 

заштите природе. Такође, истим чланом, за радове и активности, односно пројекте за које се не 

спроводи поступак процене утицаја на животну средину, а који могу имати утицај на 

вредности и обележја заштићеног добра, извођач радова, односно носилац пројекта, дужан је 

да од Завода за заштиту природе Србије прибави акт о условима и мерама заштите природе, у 

складу са Законом о заштити природе.  

 

У II степену заштите, осим забране радова и активности, које су утврђене чланом 35. 

Закона о заштити природе, забрањује се и:  

 

✓ промена и реконструкција постојеће морфологије терена; 

✓ експлоатација минералних сировина; 

✓ извођење земљаних, шумарских и других радова који могу нарушити темељне 

вредности природног добра; 

✓ извођење геолошких истраживања која подразумевају израду истражних објеката 

(бушотина, раскопа, бразди, истражних етажа, као и израда подземних рударских   

просторија); 
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✓ узимање петролошког материјала, осим за потребе научних истраживања; 

✓ формирање депонија (јаловина, комунални, индустријски и други отпад, као и 

вишка земље са откопа) и спаљивање отпада; 

✓ промена намене површина; 

✓ изградња енергетских објеката (ветрогенератори, соларни панели и др.); 

✓ изградња инфраструктурних објеката електронских комуникација (антенска 

постројења радио телевизијских предајника, предајници мобилне телефоније, као и 

других објеката високоградње који нарушавају визуелни интегритет простора); 

✓ изградња надземних и подземних линијских инфраструктурних објеката 

(електроенергетски водови, жичаре и сл.); 

✓ извођење свих других радова којима се могу нарушити примарне природне и 

амбијенталне вредности, а посебно станишта заштићених врста фауне (нпр. 

постављање рефлектора или друге врсте осветљења); 

✓ уређивање простора и/или извођење радова и активности који могу да наруше 

утврђена својства, статичку безбедност и намену објеката са статусом непокретних 

културних добара; 

✓ коришћење и уништавање строго заштићених врста биљака, животиња и гљива и 

предузимање активности којима би се могла угрозити њихова станишта; 

✓ коришћење техничких средстава која могу оштетити или уништити примерке 

заштићених врста, односно њихова станишта и њихово сакупљање изван 

прописаног периода; 

✓ постављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима; 

✓ сеча која није у складу са плановима газдовања шумама; 

✓ одношење стеље, лисника и земљишта са површина под шумама; 

✓ фрагментација шумског комплекса; 

✓ промена вегетацијског састава без претходне сагласности надлежних установа 

✓ заштите природе и културних добара; 

✓ уништавање гнезда птица и активности које доводе до узнемиравања птица у 

✓ периоду размножавања (март-јул); 

✓ исушивање локалних бара и мањих водених површина. 

 

Радови и активности ограничавају се на:  

✓ спровођење активности у циљу заштите и презентације непокретних културних 

добара и у сврху ревитализације природних станишта; 

✓ конверзију шумских површина тј. превођење алохтоних шумских површина у 

аутохтоне, као и превођење изданачких у високe шуме; 

✓ редовно сузбијање инвазивних врста на местима где њихова експанзија угрожава 

подмладак аутохтоне вегетације; 

✓ санацију деградираних шумских екосистема; 

✓ изградњу објеката (инфо центар, сувенирница, билборда и др.) који имају функцију 

презентације заштићеног природног добра; 

✓ реконструкцију, санацију и адаптацију стамбених и економских објеката 

пољопривредних домаћинстава; 

✓ хортикултурно уређење и постепену замену декоративних старих јединки 

дендрофлоре врстама које су аутохтоне, према пројектно-техничкој документацији (у 

дворишту цркве). 

✓ геолошка и друга истраживања која нису у супротности са циљевима очувања и 

унапређивања природних вредности заштићеног подручја. 
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10. АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 Управљач планира следеће активности на промоцији природних и створених вредности 

СП „Борачки крш”: 

 

✓ израду WEB презентација СП „Борачки крш”; 

✓ израду публикација, које ће бити доступне локалној самоуправи, корисницима и 

посетиоцима СП „Борачки крш”: 

✓ израду тематских флајера и лифлета и мапа за оријентацију, који ће бити доступни 

великом броју корисника и посетиоца СП „Борачки крш”; 

✓ организовање и учешће у различитим акцијама поводом обележавања Дана заштите 

природе, Светског дана вода, Светског дана шума, Светског дана заштите 

биодиверзитета, Светског дана заштите животне средине, Европске недеље шума, 

Светског дана туризма, Светског дана планина, Дана заштите Динарида и др.;    

✓ учешће у традиционалним локалним манифестацијама, које се одржавају на подручју 

Борача, као што су „Лов на лисице гоничима“; 

✓ одржавање састанка у општини Кнић, током израде плана управљања и након 

добијања сагласности на План управљања СП „Борачки крш” за период 2020-2029. 

године, са циљем представљања планираних активности од стране управљача; 

✓ обезбеђење учешћа јавности у доношењу планских докумената везаних за заштиту, 

развој, одрживо коришћење и презентацију СП „Борачки крш”;    

✓ обезбеђење доступности аката које доноси управљач, као што су Правилник о 

унутрашњем реду и чуварској служби СП „Борачки крш” и др; 

✓ организовање презентације о значају СП „Борачки крш” за ученике основних и 

средњих школа; 

✓ организовање трибина и округлих столова, посвећених одређеним проблемима везним 

за заштиту, уређење, коришћење и одрживи развој Борачког крша; 

✓ снимање и приказивање пропагандних филмова о вредностима СП „Борачки крш” у 

сарадњи са локалним становништвом, локалном самоуправом и локалним, 

регионалним и националним ТВ  медијима  и др; 

✓ промоцију вредности, кроз учешће у пројектима са организацијама цивилног друштва; 

✓ израду навигационих апликација за обилазак и кретање у заштићеном  подручју; 
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11.  СТУДИЈСКА (ИСТРАЖИВАЧКА), ПРОГРАМСКА, ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ НА 

ЗАШТИТИ, ОЧУВАЊУ, УНАПРЕЂЕЊУ И ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ 

 

 

Студијска, програмска, планска и пројектна документација потребна за спровођење 

циљева и активности на: 

-  заштити посебних природних вредности:  

 

✓ Програма заштите природних вредности СП „Борачки крш”;   

✓ Програм заштите строго заштићених и заштићених биљних и животињских врста;. 

  

- заштити споменичког наслеђа:  

 

✓ Студија заштите и ревитализације културног наслеђа, 

 

- заштити и коришћењу обновљивих природних ресурса:  

 

✓ Програм газдовања шумама сопственика на подручју СП „Борачки крш”,   

✓ Основе и програми газдовања шумама;  

✓ Ловне основе за ловиште  „Борач“., 

 

- уређењу СП „Борачки крш”, у складу са донетим Просторним планом општина Кнић и 

годишњим програмима управљања СП „Борачки крш”;  

 

- презентацији СП „Борачки крш” и сарадњи са локалним становништвом и другим 

корисницима: тематских програма са пратећим материјалом (локације за посматрање 

птица, геонаслеђе, културна баштина, дендролошки значајне локације са реликтним 

састојинама и др.) и пратећег материјала (карте са кратким информацијама), програма и 

пројеката презентације и популаризације заштићеног подручја. 
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12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ СТАНОВНИШТВОМ И ДРУГИМ ВЛАСНИЦИМА И 

КОРИСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ 

  

 

Јавно предузеће „Србијашуме“, од момента проглашења подручја Борачки крш за 

национално заштићено природно добро, као управљач настојало је да оствари сарадњу са 

локалним становништвом, локалном самоуправом и другим корисницима подручја СП 

„Борачки крш” и то ће бити приоритет и у наредном планском периоду.  

 

Када се говори о Борачком кршу као заштићеном подручју веома је значајно да локална 

заједница препозна природне вредности подручја на коме живи, да схвати значај заштите 

природе, да прихвати концепт заштите и одрживог развоја заштићеног подручја, који је 

општеприхваћен и у другим Европским земљама, а то је предност живљења и рада у 

заштићеном природном добру или његовој близини.   

  

Схватајући значај добре комуникације и сарадње са локалним становништвом и другим 

власницима и корисницима непокретности, на подручју СП „Борачки крш”, ЈП „Србијашуме“ 

у оквиру Плана управљања дефинисало је низ активности, које треба да допринесу остварењу 

зацртаног циља у предстојећем периоду. 

 

Годишњим програмима управљања СП „Борачки крш”, између осталог, планираће се и 

конкретни облици сарадње са локалним становништвом, локалном самоуправом и 

корисницима непокретности на Борачком кршу.  

 

 

 

13. АКТИВНОСТИ И МЕРЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА СА 

ДИНАМИКОМ И СУБЈЕКТИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 

И НАЧИН ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ ЊЕГОВЕ ПРИМЕНЕ  
 

 

 Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд конципирало је План управљања СП „Борачки 

крш” за период 2020 - 2029. године, према захтевима и задацима које треба да оствари 

сагласно Акту о проглашењу заштићеног подручја.  

 

 План управљања СП „Борачки крш” за период 2020 - 2029. године остварује се кроз 

годишње програме управљања, којима се детаљно и прецизно дефинишу задаци, радови и 

активности, материјално-финансијски и организациони услови њиховог извршења. 

 

  Планиране задатке можемо груписати у 4 групе и то:  

 

1. Трајни задаци: чување, обезбеђење унутрашњег реда у СП „Борачки крш”, 

обележавање, одржавање и уређење СП „Борачки крш”, мониторинг природних 

вредности, научноистраживачки и образовни рад, промоција и презентација темељних 

вредности заштићеног подручја. 
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2. Хитни задаци: израда детаљних урбанистичких планова, планских докумената, 

израда основа и програма газдовања шумама, усаглашавање графичких прилога 

основа и програма са катастарским планом и реалним стањем на терену за државне 

шуме и шума сопственика (приватне шуме), у циљу лакше просторне идентификације 

(на плану и терену) различитих појава и активности, даље опремање и едукација 

чуварске службе; успостављања еколошке мреже, мониторинга и др.    

 

3. Приоритетни задаци: идентификација граница на терену; почетак рада на заснивању 

базе података; уређењу локалитета за посетиоце СП „Борачки крш”; успостављању 

сарадње са локалним становништвом, локалном самоуправом, планинарским 

друштвима и другим корисницима заштићеног подручја; спровођење образовно-

промотивних активности, организовање предавања за различите интересне и узрасне 

групе, затим кроз сарадњу са туристичким организацијама, промовисање путем медија 

уз истицање постигнутих резултата у заштити и истраживању природних вредности 

Борачког крша, али и на проблемима који прате заштиту, затим учествовање на 

сајмовима, стручним скуповима и др. 

 

4. Одложени задаци: су задаци који ће се извршавати у дужем временском периоду, у 

области развоја туризма, органске пољопривреде и др. 

   

План управљања СП „Борачки крш” конципиран је по годинама и планираним видовима 

радова који се могу груписати у: 

  

1. Израда планских докумената и аката која обухвата израду: 

 

✓ Плана управљања СП „Борачки крш” (субјект: управљач; динамика: 2020. година и у 

2029. години за наредни десетогодишњи период);  

✓ Годишњи програм управљања СП „Борачки крш” (субјект: управљач; динамика: 

сваке године се ради и то до 15. новембра текуће за наредну годину, уз обавезу 

доставе Министарству заштите животне средине на давање сагласности);  

✓ Извештај о остваривању годишњег програма управљања СП „Борачки крш” (субјект: 

управљач; динамика: сваке године се ради и то до 15. децембра текуће за наредну 

годину, уз обавезу доставе Министарству заштите животне средине);  

✓ Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби (субјект: управљач; динамика: 

2020. године, уз обавезу доставе Министарству заштите животне средине на давање 

сагласности);  

✓ Шумских, ловних основа и других основа и планова газдовања природним ресурсима 

(субјект: управљач и други корисници природних вредности за чије је коришћење 

неопходна израда планских аката; динамика: 2020-2029. године). 

 

2. Обележавање СП „Борачки крш” што обухвата: 

  

✓ Обележавање спољне границе СП „Борачки крш”, границе режима заштите другог 

степена, односно њихово обнављање, постављање и обнављање ознака-табли и 

информативних табли и улазних капија и станица (субјект: управљач уз помоћ, у 

суфинансирању Министарства заштите животне средине и сопствених средстава од 

обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања; 

динамика: 2020 – 2029.  година). 
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3. Чување СП „Борачки крш” што обухвата: 

 

✓ Унапређе рада и опремања чуварске службе, сагласно Правилнику о условима које 

мора да испуњава управљач заштићеног подручја (субјект: управљач уз помоћ у 

суфинансирању од стране Министарства заштите животне средине и сопствених 

средстава од обављања делатности, што ће се прецизирати Годишњим програмима 

управљања; динамика: 2020 – 2029.  година). 

 

4. Уређење СП „Борачки крш” што обухвата: 

 

✓ Постављање и обнављање путоказа, столова са надстрешницима, израду и постављање 

корпи за отпатке на улазу у заштићено подручје, односно на почетку планинарске 

стазе, израду и постављање ложишта за пикник, уређење и обележавање пешачких и 

бициклистичких стаза; кошење траве на местима где су излетишта, видиковци и др, 

уклањање комуналног отпада, мере гајења и заштите шума, уређење појединих 

локација за приступ особа са посебним потребама, успостављање осматрачница за 

птице и дивљач (субјект: управљач уз помоћ у суфинансирању од стране 

Министарства заштите животне средине, средстава из накнада за коришћење 

заштићеног подручја и сопствених средстава обављања делатности и других 

институција што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања; динамика: 

2020 – 2029.  година). 

 

5. Популаризација и презентација СП „Борачки крш” што обухвата: 

 

✓ Штампање флајера, лифлета, публикација и сл.; израду WEB презентације, израду 

информативних пунктова, израда навигационих апликација за обилазак Борачког 

крша, планинарење и др. (субјект: управљач уз помоћ у суфинансирању од стране 

Министарства заштите животне средине и сопствених средстава обављања делатности 

и других институција, што ће се прецизирати Годишњим програмима управљања; 

динамика: 2020 – 2029.  година). 

 

6. Пројекти и програми заштите, коришћења, презентације и одрживог развоја СП 

„Борачки крш” што обухвата израду програма и пројеката из области:  

✓ заштите и унапређења споменичког наслеђа;  

✓ заштите и унапређења геонаслеђа;  

✓ туристичке валоризације;  

✓ мониторинга биљних и животињских врста;  
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14. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА  
 

 

Сагласно планираним активностима и задацима, које треба да изврши Управљач СП 

„Борачки крш”, у оквиру Плана управљања СП „Борачки крш” за период 2020 - 2029. година,  

процењено је да су неопходна финансијска средства у износу од:  

 

Период  

2020-2029 

Учешће (динара) Свега 

(динара) ЈП „Србијашуме“ Буџета РС Накнаде  

3.635.500 5.572.400  9.202.900 

% 39,50 60,50  100,00 

 

 

Собзиром да се План управљања СП „Борачки крш” ради за период од 10 година, као и 

да је тешко у овом тренутку предвидети трошкове у десетој години примене Плана 

управљања, за сваку годину дате су пројекције видова радова које треба урадити сходно 

планираним циљевима, уз процену потребних финансијских средстава, полазећи од садашњих 

јединичних трошкова.  

Финансирање заштићеног подручја, према члану 69. Закону о заштити природе, 

обезбеђује се из: средстава буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуоправе; 

средстава Зеленог фонда Републике Србије; накнада за коришћење заштићеног подручја; 

прихода остварених од обављања делатности; средстава обезбеђених за реализацију програма, 

планова и пројеката у области заштите природе; донација, поклона и помоћи и других извора у 

складу са законом. 

Део буџетских средстава обезбеђује се из субвенција за заштићена природна добра од 

националног интереса које се сваке године утврђују Законом о буџету Републике Србије и 

додељују управљачима заштићених подручја од националног интереса на основу посебне 

уредбе Владе. 

Субвенције се додељују управљачима на основу програма управљања заштићеног 

подручја за сваку календарску годину на који министарство даје сагласност у складу са  

законом. Средства субвенција за 2021. и 2022. годину биће опредељена у оквиру лимита на 

разделу министарства надлежног за послове заштите животне средине. 

Право на коришћење ових средстава имају сви управљачи заштићених подручја од 

националног интереса, односно национални паркови и заштићена подручја проглашена 

уредбом Владе. Управљачи подносе захтев за доделу субвенција Министарству надлежном за 

послове животне средине и са тим Министарством закључују уговор о висини и начину 

коришћења односно намени тих средстава. 

Политика расподеле средстава субвенција, у оквиру укупних средстава утврђених 

Законом о буџету, подразумева да Управљач заштићеног подручја у једној години може 

добити већа средства а у другој мања, у зависности од значаја и приоритета субвенционисаних 

радова и активности, тако да та средства не морају имати континуирани раст у 

десетогодишњем периоду. То значи да се лимити утврђени фискалном стратегијом на разделу 

министарства надлежног за послове животне средине, у оквиру кога су и средства субвенција, 

не морају нужно односити на појединачне кориснике субвенција, већ та средства појединим 
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управљачима у некој години могу бити значајно умањена а другим повећана, уколико се ради 

о завршетку започетих или започињању нових пројеката који су од општег интереса. 

План управљања СП „Борачки крш” спроводи се Годишњим програмом који садржи: 

✓ послове и задатке који се непосредно спроводе у текућој години, 

✓ динамику извршења програмираних радова, послова и задатака и  

✓ неопходна финансијска средства за реализацију Годишњег програма управљања. 

 

На Годишњи програм управљања СП „Борачки крш” сагласност даје Министарство 

надлежно за послове заштите животне седине.   

 

Поред обезбеђења финансијских средства за реализацију Плана управљања неопходно је 

да:  

✓ Управљач унапређује рад чуварске службу сагласно Правилнику о условима које 

мора да испуњава управљач заштићеног подручја, Уредби о проглашењу СП 

„Борачки крш” и Правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби СП „Борачки 

крш”. 

 

✓ Управљач донесе управљачка документа (План управљања, Програм управљања, 

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби и др.) и на иста добије 

сагласност надлежних министарстава. 

 

✓ Управљач и други корисници СП „Борачки крш” ускладе своје планове, програме и 

основе са Уредбом о проглашењу СП „Борачки крш”. 

 

✓ Управљач оствари сарадњу са свим корисницима СП „Борачки крш”, локалном 

самоуправом, локалним становништвом, невладиним организацијама и другим 

институцијама у области заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја 

СП „Борачки крш”.  

 

✓ Управљач оствари сарадњу и има помоћ у спровођењу прописаних режима заштите 

на подручју СП „Борачки крш” од стране надлежне републичке инспекције за 

заштиту  животне средине, грађевинарство, шумарство и др. 

 

✓ Програме и пројекте из области заштите, унапређења, промовисања и одрживог 

развоја СП „Борачки крш”, заједнички раде управљач и Завод за заштиту природе 

Србије, Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Министарство културе, Шумарски и Биолошки   

факултет и друге научне и истраживачке институције, општина Кнић и 

организације цивилног друштва. 
 

План сачинили: 

Гордана Јанчић, дипл.инж.шум. 

Дејан Милетић дипл.инж.шум. 

Миливоје Михаиловић, дипл.инж.шум. 

                                    

 
  

 


