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Члан 6. 
Овом  Одлуком  се  за  члана  Скупштине 

Регионалне  агенције  за  просторни  и  економски  развој 
Рашког и Моравичког округа именује Томислав Јоксић, 
на  мандатни  период  од  четири  године,  уз  могућност 
превременог разрешења. 

Члан 7. 
Новчана  средства  одобрена  овом  Одлуком 

падају на терет буџета општине Горњи Милановац. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на  снагу  осмог дана од дана 

објављивања  у  "Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милановац". 

Број: 40106974/09 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 
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264. 

На  основу  члана  43.  став  3.  Закона  о  заштити 
животне  средине  („Службени  гласник  Републике 
Србије“,  бр.  66/91,  83/92,  53/93,  67/93,  48/94  и  53/95), 
члана  129.  Закона  о  заштити    животне  средине 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004) и 
члана  42.став  1.  тачка  7.  Статута  општине  Горњи 
Милановац  ("Сл.гл.  општине  Горњи Милановац",  број 
20/08), Скупштина општине Горњи Милановац на својој 
седници одржаној 29. маја 2009. године доноси 

ОДЛУКУ 

О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
„ОСТРОВИЦА“ 

Члан 1. 
Палеовулкански  нек  Островице  на 

северозападним  огранцима  планине  Рудник,  са 
остацима  српског  средњовековног  града  на  свом  врху, 
ставља  се  под  заштиту  као  споменик  природе  под 
именом  „Островица“  и  утврђује  за  значајно  природно 
добро    III  категорија  (у  даљем  тексту:  Споменик 
природе). 

Члан 2. 
Споменик природе ставља се под заштиту ради 

очувања  геоморфолошких  и  геолошких  појава  и 
вредности  сконцентрисаних  на  малом  простору,  а  пре 
свега  палеовулканског  нека  Островице,  изразитих 
димензија  и  наглашеног  степена  атрактивности  и 
лепоте,  који  представља  најрепрезентативнији 
палеовулкански нек у комплексу палеовулканског 
рељефа  у Србији,  као и  очувања изворности,  реткости, 
разноликости, целовитости и естетике овог подручја. 

Члан 3. 
Споменик  природе  налази  се  на  територији 

општине Горњи Милановац. 
Укупна  површина Споменика  природе  је  13  ha 

73 ar 36 m 2 , све у државној својини. 
Границе  Споменика  природе  поклапају  се  са 

границама  КП  502    КО  Заграђе.Графички  приказ 
Споменика  природе  на  копији  катастарског  плана 
одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Члан 4. 
На  подручју  Споменика  природе  утврђује  се 

режим заштите II степена којим се: 
1. Забрањује: 

  експлоатација  минералних  и  неминералних 
сировина на целом заштићеном подручју и у ширем 
кругу непосредног видика са Островице, 
 примарна прерада и предконцентрација сировина, 
  депоновање  примарних  и  секундарних  јаловина, 
комуналног,  индустријског  и  другог  отпада  и 
вишкова земље са откопа на заштићеном подручју, 
  изградња  индустријских,  инфраструктурних, 
привредних, хидротехничких и других објеката чији 
рад и постојање могу  изазвати неповољне промене 
квалитета  земљишта,  вода,  ваздуха,  живог  света, 
лепоте предела и њихове околине, 
  промена  намена  површина,  изузев  промена  које 
проистичу из програмских докумената Стараоца, 
 градња стамбених, економских, помоћних објеката 
пољопривредних  домаћинстава,  викенд  и  других 
објеката, 
 просецање нових саобраћајница, 
  свака  промена  постојеће  морфологије  терена  и 
хидролошког режима водотока, 
  сви  радови  којима  се  могу  нарушити  естетске  и 
амбијенталне  вредости  заштићеног  простора  и 
погоршати  карактеристике  његове  примарне 
вредности, 
 извођење земљаних, грађевинских и других радова 
којима се може оштетити, пореметити или угрозити 
заштићено природно добро и његова околина, 
  складиштење,  депоновање  и  бацање  комуналног 
отпада и отпадних материјала свих врста ван места 
одређених  за  ту  намену,  као  и  нерегулисано 
формирање  мрциништа  и  одлагање  стајског 
ђубрива, 
  руковање  отровним  хемијским  материјама, 
нафтним дериватима и другим опасним материјама 
у природи, 
  уништавање  шумских  комплекса,  односно  чиста 
сеча и кресање лисника, 
 сакупљање и стављање у промет врста из Наредбе 
о контроли промета и коришћења и 
 сакупљање и коришћење свих заштићених биљних 
и животињских врста. 

Недозвољене  су  и  све  радње  које  је  Старалац 
својим актом о кућном реду предвидео. 

Радови  и  делатности  на  заштићеном  простору 
које  нису  забрањене,  као  и  радови  ван  заштићеног 
простора за које се основано претпоставља да могу
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имати  неповољне  и  штетне  последице  за  заштићени 
Споменик природе, подлежу процедури израде анализе 
утицаја  и  добијања  сагласности  у  складу  са  Законом о 
заштити  животне  средине  и  Правилником  о  анализи 
утицаја  објеката  односно  радова  на  животну  средину. 
Изречене забране и наведена процедура не односе се на 
постојећи  начин  коришћења  пољопривредног 
земљишта. 

Члан 5. 
Старање  о  Споменику  природе  поверава  се 

Јавном  предузећу  „Србијашуме“,  Београд  (у  даљем 
тексту: Старалац). 

Члан 6. 
Заштита и  развој Споменика природе  спроводи 

се  према  програму  управљања  (у  даљем  тексту: 
Програм)  који  доноси  Старалац  као  средњорочни 
документ за период од пет година. 

Програм нарочито садржи: 
  циљеве  заштите  и  развоја,  услове,  мере, 

погодности и ограничења за њихово остваривање; 
  приоритетне  задатке  на  чувању  и  одржавању 

заштићеног  природног  добра,  приказивању  и 
коришћењу  природних  и  културних  вредности 
заштићеног подручја у научне, образовне и рекреативне 
сврхе,  развоју  туризма  и  одрживом  коришћењу 
природних богатстава, 

  задатке на  успостављању  партнерских  односа 
са  месним  становништвом  и  другим  корисницима 
природних ресурса, 

 врсту и  садржај документације за спровођење 
циљева  и  задатака  у  вези  заштите,  истраживања  и 
образовања,  праћења  стања  природних  и  културних 
вредности, 

 динамику и субјекте реализације програмских 
задатака и

  средства  потребна  за  реализацију  програма 
управљања, као и начин њиховог обезбеђивања. 

На Програм,  на  који  су  претходно  прибављена 
мишљења  општинских  органа  управе  надлежних  за 
послове  туризма,  науке,  просвете,  просторног 
планирања,  урбанизма  и  изградње  објеката, 
пољопривреде,  шумарства,  водопривреде  и  финансија, 
сагласност  даје  општински  орган  управе  надлежан  за 
послове заштите заштите животне средине. 

Програм  се  остварује  годишњим  програмом 
управљања.  Годишњи  програм  управљања  за  наредну 
годину, заједно са извештајем о остваривању Програма 
у  текућој  години,  Старалац  доставља  општинском 
опргану управе надлежном за послове заштите животне 
средине до 15. децембра. 

Члан 7. 
Старалац је дужан да обезбеди унутрашњи ред и 

чување заштићеног природног добра  у складу са актом 
који  доноси  уз  сагласност  општинског  органа  управе 
надлежног  за  послове  заштите  животне  средине  (у 
даљем тескст; Акт). 

Актом  се  утврђују  правила  за  спровођење 
прописаног  режима  заштите,  а  нарочито:  начин  и 
услови  понашања  посетилаца;  боравак  и  обављање 

делатности;  услови  заштите  приликом  обављања 
научних истраживања и образовних активност; начин и 
организација  чувања,  опрема  и  средства  неопходна  за 
чување и одржавање. 

Правила  одређена  Актом  и  друге  неопходне 
информације  за  спровођење режима  заштите, Старалац 
је дужан да огласи и на погодан начин учини доступним 
посетиоцима и корисницима. 

Члан 8. 
Средства  за  заштиту  и  развој  Споменика 

природе  обезбеђују  се  из  прихода  остварених 
обављањем  делатности  Стараоца,  од  накнаде  за 
коришћење  заштићеног  природног  добра,  из  буџета 
општине Горњи Милановац и из других извора у складу 
са законом. 

Члан 9. 
Програм  управљања  и  годишњи  програм 

управљања  Споменика  природе  Старалац  ће  донети  у 
року  од  шест  месеци  од  дана  ступања  на  снагу  ове 
одлуке. 

До доношења докумената из става 1. овог члана, 
Старалац ће послове заштите и развоја обављати према 
привременом  програму  управљања  који  ће  донети  у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, уз 
сагласност  општинског  органа  управе  надлежног  за 
послове заштите животне средине. 

Старалац  ће  у  року  од  шест  месеци  од  дана 
ступања на снагу ове одлуке извршити идентификацију 
граница  заштићеног  природног  добра  на  терену  и 
њихово  обележавање,  у  складу  са  Правилником  о 
обележавању  заштићених  природних  добара 
(„Службени гласник РС“ бр. 30/92).. 

Члан 10. 
Планови  уређења  простора,  шумске,  ловне, 

водопривредне,  пољопривредне  и  друге  основе  и 
програми  који  обухватају  заштићено  природно  добро 
усагласиће са Програмом и маерама из ове одлуке. 

Члан 11. 
Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке,  ставља  се  ван 

снаге Решење Скупштине општине Горњи Милановац о 
заштити  видиковца  „Острвица“  бр.  60668/80  од 
02.06.1980. године. 

Члан 12. 
Ова Oдлука  ступа на  снагу  осмог дана  од  дана 

објављивања  у  „Службеном  гласнику  општине  Горњи 
Милaновац“ 
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