
 

 На основу члана 43. став 3.  Закона о зашити животне средине (''Сл.гласник Р.Србије'', 

бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95) и члана 26. и 60. Статута општине Шабац 

(''Сл.лист општине Шабац'', број 22/99), Скупштина општине Шабац, на седници одржаној 

9.02.2001.године, а на предлог Завода за заштиту природе Србије, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ЗАШТИТИ СТАБЛА ЛИПЕ У ШАПЦУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ставља се под заштиту стабло ситнолисне липе (Tilia parvifolia Ehrh-

sun. Tilia Cordata Mill.)  ''Липа у Шапцу'', као споменик природе  III категорије- значајно 

природно добро (у даљем тексту Споменик природе). 

 

Члан 2. 

 Споменик природе ''Липа у Шапцу'' ставља се под заштиту као типичан представник 

своје врсте. Стабло је засађено око 1840.године, развијано је, здраво, витално и плодоносно. 

 

Члан 3. 

 Споменик природе се налази на подручју општине Шабац, катастарска општина 

Шабац, кат.парцела бр. 525/1, у улици Маршала Тита бр. 9, у државној својини. 

 Дендрометријске карактеристике споменика природе су: 

  

 - обим дебла на 1,30 м      3,00 м 

 - пречник дебла на 1,30 м      0,95 м 

 - висина стабла       20,50 м 

 - висина до прве живе гране      5,50 м 

 - средњи пречник крошње       16,4 м 

 - старост стабла       160 година 

 

 Површина споменика природе је пројекција крошње и износи 2,1 ар. 

 

Члан 4. 

 За споменик природе установљава се режим  III степена заштите и прописују следеће 

мере и услови заштите којима се: 

 

 1. Забрањује: 

 

1) Стабло посећи, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузимати 

било које друге радње које би могле изменити његов изглед или довести у 

питање његов биолошки опстанак; 

2) Ложење ватре; 

3) Паркирање аутомобила; 

4) Депоновање смећа и другог отпада; 

5) Раскопавање и депоновање земље, 

6) Промена намене заштићене површине; 

7) Постављање табли и других обавештења на стаблу. 

  

 2. Дозвољавају се биолошко-техничке мере заштите, редовно уклањање отпада и 

смећа. 

 

 



 

Члан 5. 

 О спровођењу прописаних мера заштите стара се Јавно комунално предузеће из 

Шапца, које је дужно да: 

 

 1. Споменик природе чува и одржава у складу са мерама заштите; 

 2. У случају насталих промена које споменик природе могу оштетити или угрозити 

његова битна  својства одмах обавестити Завод за заштиту природе Србије; 

 3. Редовно уклањање смеће и корове; 

 4. Обележи споменик природе у складу са законом. 

 

Члан 6. 

 Просторни и урбанистички планови и програми који обухватају овај споменик 

природе морају бити усаглашени са одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Шабац''. 
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