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На осно ву чла на 41а став 3. За ко на о за шти ти при ро де („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10  – ис прав ка) и чла на 42. 
став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ 

о про гла ше њу Спо ме ни ка при ро де „До ли на по то ка  
Би гар”

Члан 1.
Под руч је До ли на по то ка Би гар на за пад ном обо ду Ста ре пла-

ни не у ју го и сточ ној Ср би ји про гла ша ва се за шти ће ним под руч јем 
II ка те го ри је, ре ги о нал ног од но сно ве ли ког зна ча ја, као Спо ме ник 
при ро де „До ли на по то ка Би гар” (у да љем тек сту: Спо ме ник при-
ро де „До ли на по то ка Би гар”).

Члан 2.
Спо ме ник при ро де „До ли на по то ка Би гар” ста вља се под за-

шти ту ра ди очу ва ња ге о мор фо ло шких и хи дро ло шких вред но сти, 
сна жног кра шког вре ла, по то ка Би гар са сла по ви ма и је зер ци ма у 
чи јој до ли ни се на ла зи нај ве ћа аку му ла ци ја би гра у Ср би ји и им-
пре сив ним во до па дом пред ушћем у Ста њан ску ре ку.

Члан 3.
Спо ме ник при ро де „До ли на по то ка Би гар” се на ла зи на те ри-

то ри ји оп шти на Кња же вац  – КО Ста њи нац и оп шти не Пи рот  – КО 
Ба зо вик, укуп не по вр ши не 28 15 17 ha од че га је 18 23 37 ha (64,76%) 
у при ват ној сво ји ни, 9 91 80 ha (35,24%) у др жав ној сво ји ни.

Опис гра ни це и гра фич ки при каз Спо ме ни ка при ро де „До ли-
на по то ка Би гар” да ти су у При ло гу  – Опис гра ни це и гра фич ки 
при каз Спо ме ни ка при ро де „До ли на по то ка Би гар”, ко ји је од-
штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став ни део.

Члан 4.
На под руч ју Спо ме ни ка при ро де „До ли на по то ка Би гар” ус-

по ста вља ју се ре жи ми за шти те I и II сте пе на:
1) ре жим за шти те I сте пе на утвр ђу је се на по вр ши ни од 1,26 

11 ha;
2) ре жим за шти те II сте пе на утвр ђу је се на по вр ши ни од 

26,8906 ha. 

Члан 5.
На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте-

пе на спро во ди се стро га за шти та ко јом се омо гу ћа ва ју про це си 
при род не сук це си је и очу ва ње ста ни шта и жи вот них за јед ни ца у 
усло ви ма ди вљи не. 

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жи ма за шти те II сте-
пе на за бра њу је се:

1) ин ду стриј ска и ин ди ви ду ал на екс пло а та ци ја би гра и дру-
гих ми не рал них и не ми не рал них си ро ви на;

2) кр че ње ве ге та ци је и вр ше ње зе мља них, гра ђе вин ских, шу-
мар ских и дру гих ра до ва на ме сти ма и на на чин ко ји мо гу иза зва ти 
про це се еро зи је;

3) кап ти ра ње из во ра и све ак тив но сти ко је би мо гле има ти 
ути ца ја на ре жим под зем них и по вр шин ских во да за шти ће ног 
под руч ја;

4) из град ња сеп тич ких ја ма про пу сног ти па и сва ко ис пу шта-
ње от пад них и осоч них во да у во до ток и зе мљи ште;

5) уз не ми ра ва ње пти ца и узи ма ње ја ја;
6) уни шта ва ње шум ске ве ге та ци је;
7) уку ца ва ње та бли и дру гих оба ве ште ња на ста бли ма;
8) ак тив но сти ко је мо гу до ве сти до оште ће ња или де гра да ци-

је обје ка та ге о на сле ђа;
9) при мар на пре ра да и пред кон цен тра ци ја си ро ви на.
На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жи ма за шти те II сте-

пе на огра ни ча ва се: 
1) узи ма ње фо сил ног ма те ри ја ла у на уч не свр хе;
2) из во ђе ње нео п ход них са на ци о них шум ских ра до ва на кон 

ве тро ло ма, ве тро и зва ла, по жа ра и ка ла ми те та ин се ка та;
3) ре кон струк ци ја и уре ђе ње ста рих во де ни ца, ста за и пу те ва итд;

4) ре кон струк ци ја и до град ња по сто је ћих обје ка та ма на сти ра 
Све тог Ону фри ја Ве ли ког;

5) са ку пља ње и тран спорт нео па сног от па да. 
По ред за бра на и огра ни че ња ко је су ре гу ли са не про пи си ма 

ко ји ма се уре ђу је за шти та при ро де, за бра њу је се и про ме на на ме-
не за шти ће ног под руч ја.

Члан 6.
Спо ме ник при ро де „До ли на по то ка Би гар” по ве ра ва се на 

упра вља ње Јав ном пред у зе ћу „Ср би ја шу ме” (у да љем тек сту: 
Упра вљач).

Члан 7.
У оба вља њу за ко ном утвр ђе них по сло ва упра вља ња за шти-

ће ним под руч јем, Упра вљач је ду жан на ро чи то да: се ста ра о за-
шти ће ном под руч ју на на чин ко ји омо гу ћа ва да се у пот пу но сти 
спро ве ду про пи са не ме ре и ак тив но сти за шти те (ре жим за шти те) 
у ци љу очу ва ња и уна пре ђе ња за шти ће ног под руч ја, вр ши обе ле-
жа ва ње за шти ће ног под руч ја, до не се план упра вља ња, до не се акт 
о уну тра шњем ре ду на про сто ру за шти ће ног под руч ја, обез бе ђу је 
чу вар ску слу жбу, обез бе ђу је усло ве за спро во ђе ње на уч но и стра-
жи вач ких, обра зов них, ин фор ма тив но-про па ганд них и дру гих ак-
тив но сти у скла ду са за ко ном, обез бе ђу је фи нан сиј ска сред ства из 
соп стве них при хо да и из на кна да за ко ри шће ње за шти ће ног под-
руч ја, као и дру гих из во ра утвр ђе них за ко ном, се обра ћа над ле-
жним ор га ни ма ра ди обез бе ђи ва ња сред ста ва из оп штин ског и ре-
пу блич ког бу џе та и дру гих из во ра при хо да.

Упра вљач је ду жан да из вр ши упис де лат но сти упра вља ња 
за шти ће ним под руч јем у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
кла си фи ка ци ја де лат но сти у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на 
сна гу ове уред бе.

Члан 8.
Очу ва ње, уна пре ђе ње, одр жи во ко ри шће ње и при ка зи ва ње 

при род них и дру гих вред но сти под руч ја Спо ме ни ка при ро де „До-
ли на по то ка Би гар” спро во ди се пре ма пла ну упра вља ња ко ји до-
но си Упра вљач на пе ри од од де сет го ди на (у да љем тек сту: План 
упра вља ња), са са др жи ном и на на чин про пи сан за ко ном ко јим се 
уре ђу је за шти та при ро де.

План упра вља ња, са др жи и пре вен тив не ме ре за шти те од по-
жа ра у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је за шти ту од по жа ра и про пи-
си ма до не тим на осно ву тог за ко на.

План упра вља ња Упра вљач до но си и до ста вља ми ни стар ству 
над ле жном за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: 
Ми ни стар ство) нај ка сни је у ро ку од де сет ме се ци од да на сту па ња 
на сна гу ове уред бе.

У по ступ ку да ва ња са гла сно сти на План упра вља ња, Ми ни-
стар ство при ба вља ми шље ња ми ни стар ста ва над ле жних за по сло-
ве на у ке, про све те, кул ту ре, ру дар ства и енер ге ти ке, при вре де, гра-
ђе ви не, са о бра ћа ја и про стор ног пла ни ра ња, ту ри зма и фи нан си ја.

Упра вљач је ду жан да јед ном у три го ди не ана ли зи ра спро во-
ђе ње Пла на упра вља ња и оства ре не ре зул та те и по по тре би из вр-
ши ње го ву ре ви зи ју.

До до но ше ња Пла на упра вља ња, Упра вљач вр ши по сло ве на 
осно ву го ди шњег про гра ма упра вља ња ко ји је ду жан да до не се и 
до ста ви Ми ни стар ству на са гла сност у ро ку од 60 да на од да на 
сту па ња на сна гу ове уред бе.

Го ди шњи про грам упра вља ња из ста ва 6. овог чла на са др жи 
на ро чи то: са жет при каз при род них и дру гих вред но сти за шти ће ног 
под руч ја, ци ље ва за шти те и одр жи вог ко ри шће ња, мо гућ но сти и 
огра ни че ња за њи хо во оства ри ва ње; де та љан при каз го ди шњих за-
да та ка на чу ва њу, одр жа ва њу, уна пре ђе њу, при ка зи ва њу и одр жи-
вом ко ри шће њу за шти ће ног под руч ја за по тре бе на у ке, обра зо ва ња, 
ре кре а ци је и ту ри зма и укуп ног со цио-еко ном ског раз во ја; при каз 
кон крет них по сло ва на из ра ди и до но ше њу упра вљач ких до ку ме-
на та, пр вен стве но Пла на упра вља ња, ак та о уну тра шњем ре ду и 
чу вар ској слу жби и ак та о на кна ди за ко ри шће ње за шти ће ног под-
руч ја; при каз за да та ка на обе ле жа ва њу за шти ће ног под руч ја, за сни-
ва њу ин фор ма ци о ног си сте ма и про тив по жар ној за шти ти; при каз 
су бје ка та и ор га ни за ци о них и ма те ри јал них усло ва за из вр ше ња 
про гра ма, ви си не и из во ра по треб них фи нан сиј ских сред ста ва.

Члан 9.
Упра вљач је ду жан да обез бе ди спро во ђе ње ре жи ма за шти те, 

од но сно уну тра шњи ред и чу ва ње за шти ће ног под руч ја у скла ду 
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са пра вил ни ком о уну тра шњем ре ду и чу вар ској слу жби ко ји до-
но си уз са гла сност Ми ни стар ства у ро ку од шест ме се ци од да на 
сту па ња на сна гу ове уред бе.

У окви ру са др жи не про пи са не за ко ном ко јим се уре ђу је за-
шти та при ро де, пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на бли же се 
утвр ђу ју за бра ње ни ра до ви и ак тив но сти, као и пра ви ла и усло-
ви оба вља ња ра до ва и ак тив но сти ко ји су до пу ште ни на под руч ју 
Спо ме ни ка при ро де „До ли на по то ка Би гар”.

Пра вил ник из ста ва 1. овог чла на се об ја вљу је у„Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Члан 10.
Упра вљач је ду жан да на про пи сан на чин обе ле жи Спо ме ник 

при ро де „До ли на по то ка Би гар” и ње го ве спољ не гра ни це, нај ка-
сни је у ро ку од 12 ме се ци од да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 11.
Упра вљач је ду жан да за сну је ди ги тал ну ба зу по да та ка, од но-

сно ге о граф ски ин фор ма ци о ни си стем о при род ним и ство ре ним 
вред но сти ма, не по крет но сти ма, ак тив но сти ма и дру гим по да ци ма 
од зна ча ја за упра вља ње Спо ме ни ком при ро де „До ли на по то ка Би-
гар” у ро ку од две го ди не од да на сту па ња на сна гу ове уред бе. 

Члан 12.
Упра вљач до но си и до ста вља Ми ни стар ству на са гла сност 

акт о на кна ди за ко ри шће ње за шти ће ног под руч ја у ро ку од шест 
ме се ци од да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Члан 13.
Сред ства за спро во ђе ње Пла на упра вља ња обез бе ђу ју се из 

бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, од на кна де за ко ри шће ње за шти ће ног 
под руч ја, при хо да оства ре них оба вља њем де лат но сти Упра вља ча 
и из дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном.

Члан 14.
Пла но ви уре ђе ња про сто ра, шум ске, лов не, по љо при вред-

не и дру ге осно ве и про гра ми ко ји об у хва та ју Спо ме ник при ро де 
„До ли на по то ка Би гар” уса гла си ће се са Про стор ним пла ном Ре-
пу бли ке Ср би је, Пла ном упра вља ња и ре жи ми ма за шти те утвр ђе-
ним овом уред бом.

Члан 15.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-8591/2015
У Бе о гра ду, 13. ав гу ста 2015. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

ПРИ ЛОГ

ОПИС ГРА НИ ЦЕ И ГРА ФИЧ КИ ПРИ КАЗ СПО МЕ НИ КА  
ПРИ РО ДЕ „ДО ЛИ НА ПО ТО КА БИ ГАР”

Гра ни ца Спо ме ни ка при ро де „До ли на по то ка Би гар” по чи-
ње на за пад ној стра ни за шти ће ног под руч ја, у ко ор ди нат ној тач ки 
у –76 17 221 х –48 01 904, ко ја се на ла зи на ме ђи оп шти на Пи рот и 

Кња же вац. Та ко ђе, то је ме ђа КО Ба зо вик и Ста њи нац, а при па да 
к.п. брoj 4089 (По ток Ба зо вич ко вре ло), КО Ста њи нац у оп шти ни 
Кња же вац. Гра ни ца за шти ће ног под руч ја од гра ни це по ме ну тих 
оп шти на да ље иде у прав цу се ве ра, оп шти на Кња же вац, у КО Ста-
њи нац, пра ти ме ђу к.п. брoj 4701 (пут) и к.п. бр. 4089 (По ток Ба-
зо вич ко вре ло), 4088 и 4086/1 до нај ју жни је тач ке к.п. број 4806/2, 
где гра ни ца у ко ор ди на ти у –76 17 260 х –48 02 212 пре се ца пра-
во ли ниј ски к.п. број 4675 (Шу грин ска ре ка), и пра ти ње ну де сну 
оба лу, уз вод но до к.п. број 411. Гра ни ца иде ка се ве ро-ис то ку, пра-
те ћи гра ни це к.п. бр. 411, 412, 413 и 4675 ко ја де лом пра ти пут А 
II Бр.124  – Пи рот. У ко ор ди на ти у –76 17 522 х –48 02 090, пра во ли-
ниј ски пре се ца пар це лу, одва ја се од пу та и да ље у прав цу се ве ро-
за па да пра ти гра ни цу к.п. бр. 4105, 4106, 4094 и 4102, ко јом из ла зи 
на гра ни цу КО Ста њи нац, оп шти на Кња же вац и КО Ба зо вик, оп-
шти на Пи рот. Гра ни ца пра ти ме ђу КО Ста њи нац, оп шти на Кња-
же вац и КО Ба зо вик, оп шти на Пи рот, скре ће ју го-ис точ но, ула зи у 
КО Ба зо вик (оп шти на Пи рот), пра те ћи гра ни цу к.п. бр. 112 и 104 
ко јом скре ће на ка ју гу и да ље пра ти гра ни це к.п. бр. 104, 234, 231, 
233, 232, 231, 238, 241, 242, 13157 (пут) и 203 до нај ју жни је тач ке 
те к.п. Пра во ли ниј ски се че к.п. број 13157 (пут) и из ла зи на гра-
ни цу к.п. број 325, пра ти гра ни цу к.п. бр. 325, 327, 328, 301, 300, 
299, 289, 618 и 619 где у нај ју жни јој тач ки к.п. бр. 619, што је и 
нај ју жни ја тач ка гра ни це за шти ће ног под руч ја, гра ни ца скре ће ка 
се ве ру и пра ти гра ни цу к.п. бр. 619, 616, 614, 219, 280, 276, 281, 
282, 286, 287 и 255. Гра ни ца у нај се вер ни јој тач ки (ко ор ди нат ној 
та чи у –76 17 222 х –48 01 097) к.п. број 255, пре се ца пра во ли ниј-
ски к.п. број 13156 (пут) и да ље ка се ве ру пра ти гра ни це к.п. бр. 
247, 246, 80, 81, 88, 65, 94, 99, 98, 96 и 95. До ла зи до нај се вер ни је 
тач ке к.п. број 95 у КО Ба зо вик, оп шти на Пи рот, где гра ни ца до ла-
зи до ме ђе КО Ста њи нац, оп шти на Кња же вац и Ба зо вик, оп шти на 
Пи рот и пра ти је до по чет не тач ке ко ја је у к.п. број 4089 (По ток 
Ба зо вич ко вре ло). Гра ни ца пра ти иви це пе ри фер них ка та стар ских 
пар це ла укљу че них у про стор ко ји се пред ла же за за шти ту, пре се-
ца ју ћи Шу грин ску ре ку у се ве ро и сточ ном де лу спо ме ни ка при ро-
де, у ви си ни к. п. број 4105, КО Ста њи нац, оп шти на Кња же вац.

Опис гра ни це ре жи ма за шти те I сте пе на:
Гра ни ца ре жи ма I сте пе на по чи ње на за пад ној стра ни за шти-

ће ног под руч ја, у ко ор ди нат ној тач ки у –76 17 221 х –48 01 904, ко ја 
се на ла зи на ме ђи оп шти на Пи рот и Кња же вац. Та ко ђе, то је ме ђа 
КО Ба зо вик и КО Ста њи нац, а при па да к.п. број 4089 (По ток Ба-
зо вич ко вре ло), КО Ста њи нац у оп шти ни Кња же вац. Гра ни ца ре-
жи ма I сте пе на, од гра ни це по ме ну тих оп шти на да ље иде у прав цу 
се ве ра, оп шти на Кња же вац, у КО Ста њи нац, пра ти гра ни цу под-
руч ја и ме ђу к.п. број 4701 (пут) и к.п. број 4089 (По ток Ба зо вич ко 
вре ло), пра ти ле ву оба лу по то ка Ба зо вич ко вре ло к.п. број 4089, 
низ вод но, ме ђом к.п. бр. 4089, 4088 и 4087 до ушћа у Шу грин-
ску ре ку. За тим, гра ни ца ре жи ма I сте пе на пра те ћи ме ђу к.п. бр. 
4089 и 4675, скре ће на гло ка ју гу, од но сно уз вод но по то ком, пра ти 
ме ђу к.п. бр. 4089, 4110, 4109, 4094, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094 
и 4095, од но сно де лом ме ђе КО Ста њи нац (оп шти на Кња же вац) 
и КО Ба зо вик (оп шти на Пи рот). На том ме сту по ток Би гар (к.п. 
број 1354/1), пре ла зи у КО Ба зо вик (оп шти на Пи рот) и да ље иде 
ка ју гу, уз вод но по то ком Би гар, пра те ћи ме ђе к.п. бр. 1354 и к. и. 
бр. 107, 106, 105, 104, 103, 234, 235, 245, 244, 13157, 314, 313, 314, 
310, 309, 308, 307, 306, 305, 304 и 298. Гра ни ца да ље пра ти ме ђу 
к.п. бр. 613, 298, 297, 296, 295, 294, 611, 618, 615, 614, 219 и 284, 
на гло скре ће ка се ве ру и пра ти ме ђе к.п. број 613 и к.п. бр. 288, 
13156, 612, 611, 247, 94, 102, 101, 97 и 95 и до ла зи до по чет не тач-
ке на гра ни ци из ме ђу две оп шти не.

Гра ни ца ре жи ма II сте пе на за шти те у пот пу но сти се по кла па 
са гра ни цом за шти ће ног под руч ја.
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