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о свом трошку  изврше враћање   раскопаних улица, 

општинских и некатегорисаних путева и других јавних 

површина у првобитно стање. 

 

Члан 8. 

 

       Постављање  траса цевовода малих хидроелектрана 

и успостављање права стварне службености за 

експлоатацију за мале хидроелектране на општинским и 

некатегорисаним путевима на територији општине 

Ивањица који су уписани у катастар непокретности, се 

врши по претходно прибављеној сагласности управљача 

јавног пута, тј. Ј.П.Дирекција за изградњу општине 

Ивањица, која садржи саобраћајно-техничке услове и 

успостављањем права стварне службености у корист 

лица која управљају предметним  цевоводима, о чему се 

закључује уговор. 

      Носиоци права службености који су извршили 

постављање траса цевовода малих хидроелектрана и у 

чију је корист успостављено право стварне службености 

за експлоатацију за мале хидроелектране на 

општинским и некатегорисаним путевима су у обавези 

да о свом трошку изврше враћање раскопаних 

општинских и некатегорисаних путева у првобитно 

стање. 

 

      

     II   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Ивањица''. 

 

                                                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

01  Број:43-1/2013 

 

 

                                   ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  

                                 Невенка Милошевић 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 9. став 1. и члна 10. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 39. став 1. 

тачка 3. Статута општине Ивањица („Службени гласник 

РС“, број 79/2008 и „Службеном листу општине 

Ивањица“, број 7/2012 и 9/2012), Скупштина општине 

Ивањица на седници одржаној  25. jула 2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  

ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАTИВНИМ ТАКСАМА 

 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о локалним администрaтивним 

таксама („Службеном листу општине Ивањица“,  број 

10/12), мења се у таксеној тарифи: 

 

1. - тарифни број 7, став 2. у тачки 4 додаје се 

алинеја 8, тако да гласи: 

 

     „ - за  мини хидроелектране ..45.000,00 дин.“ 

 

2. - тарифни број 7, став 2. у тачки 4 мења се  

алинеја 3, тако да гласи: 

 

      „- 151 – 300 m
2 
………………....5.150,00 дин. 

 

3. - тарифни број 7, став 2. додаје се тачка 14, 

тако да гласи: 

 

      „14.  Потврда на урбанистички пројекат за 

изградњу  мини – хидроелектрана …….65.000,00 дин.“ 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у   „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

Број: 434-8/2013-01 

 

 

                                                                                         

  ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                Невенка  Милошевић 

 

 

 

 

Скупштина општине Ивањица на седници одржаној 

дана 25. јула 2013. године, на основу члана 43.став 3. 

Закона о заштити животне средине («Службени гласник 

РС», број 66/91, 83/92, 53/93, 48/94, 53/95) и члана 31.и 

41. Закона о заштити природе („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 36/09, 88/2010 и 91/2010-

исправка) и члана  39. Статута општине Ивањица, 

(„Службени  гласник РС”,број 79/08 и „ Службени лист 

општине Ивањица” , број 7/2012 и 9/2012 ),  донела је 

 

О Д Л У К У 

 

    О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИТЕ  СПОМЕНИКА  

ПРИРОДЕ 

„Хаџи – Проданова пећина“ 

 

 

Члан 1. 

 

Проглашава се заштита пећине која се налази у 

Рашчићима, у општини Ивањица, као споменик 

природе  под називом  „Хаџи – Проданова  пећина“ и 

сврстава у II (другу ) категорију- заштићено подручје 

регионалног, односно великог значаја. 
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Члан 2. 

 

Површина простора који се ставља под заштиту 

износи 7 хектара, 12 ари и 47 квадратних метара и 

обухвата катастарске парцеле број: 1, 3/део, 4/део, 

9/1/део, и 60/2/део на територији КО Шуме и 3929/1, 

3929/2, 3930/1, 3930/2, 3931,4045, 4057, 4058 и 4059 на 

територији КО Лиса. Укупно 14 катастарских парцела, 

све на територији општине Ивањица. 

Границе природног добра дефинисане су на 

Катастарској скици Споменика природе „Хаџи – 

Проданова пећина“, која чини саставни део ове Одлуке. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Члан 3. 

 

На заштићеној површини Споменика природе 

„Хаџи – Проданова пећина“ успоставља се режим 

заштите II (другог) степена и утврђују мере заштите 

којима се забрањује: 

 

Унутар Хаџи – Проданове пећине: 

 

- Улазак у пећину без одговарајуће дозволе и пратње 

Управљача; 

- Ломљење, изношење или друго оштећивање пећинског 

накита; 

- Отварање нових улаза; 

- Хватање, убијање и свако узнемиравање пећинске 

фауне, а нарочито слепих мишева; 

- Скупљање примерака пећинске фауне, осим у научне 

сврхе. 

-Прекомерно осветљавање делова пећине у којима се 

налазе смештени слепи мишеви и  

- Све друге активности унутар пећине које на било који 

начин могу угрозити и оштетити њене темељне и све 

друге вредности. 

 

На простору ван пећине: 

 

-Експлоатација минералних сировина на целом 

подручју; 

- Примарна прерада и предконцентрација сировина; 

- Депоновање примарних и секундарних јаловина, 

комуналног, индустријског и другог отпада и вишкова 

земље са откопа, као и формирање мрциништа и 

одлагање стајског ђубрива на заштићеном подручју и 

његовој непосредног близини; 

 - Изградња индустријских, инфраструктурних, 

привредних, хидротехничких и других објеката ; 

- Руковање отровним хемијским материјама, нафтним 

дериватима и другим опасним и штетним материјама; 

- Градња привредних, викенд и других објеката; 

-Свака промена постојеће морфологије терена и 

водотока; 

- Извођење земљаних, грађевинских и других радова 

којима се може оштетити, пореметити или угрозити 

заштићено природно добро и његова околина; 

- Каптирање извора, изградња водозахвата и дубоких 

бушотина, које би могле имати утицаја на ниво 

подземних вода у карстном систему пећине, а нарочито 

издвојених за потребе појединачних домаћинстава; 

- Уништавање шумских комплекса и чиста сеча; 

-Преоравање природних ливада и пашњака и обављање 

других радова на местима и на начин који могу 

изазвати процесе јаке водне ерозије и неповољне 

промене предела; 

- Крчење вегетације и обављање других радова на 

местима и на начин који могу изазвати процесе јаке 

ерозије и неповољне промене предела. 

 

 На подручју Споменика природе «Хаџи-

Проданова пећина», у смислу одржавања, уређивања, 

развоја и усклађеног коришћења природног добра 

ограничава се: 

  

- Уређење и коришћење пећине за масовне туристичке 

посете само на уређење Улазног канала и Централне 

дворане; 

- Реконструкција спомен-црквице испред пећине; 

- Сакупљање примерака пећинске фауне у научне сврхе; 

- Узимање фосила и археолошких артефаката у научне 

сврхе; 

- Изградња објеката и извођење радова, односно 

инфраструктурно опремање, у функцији презентације и 

заштите природног добра- уређење саобраћајница, 

прихватних површина и др; 

- Просецање нових саобраћајница; 

- Изградња стамбених, економских и помоћних објеката 

пољопривредних домаћинстава. 

- Кресање лисника и 

- Насељавање врста животиња страних за природни 

живи свет овог подручја, у слободном простору. 

 

 За све радове који нису забрањени, а у складу 

са пратећим планским актима, и на основу урађене 

пројектне документације, мора се прибавити мишљење 

и /или услови заштите природе  од стране Завода за 

заштиту природе Србије. 

  

 Радови и делатности на заштићеном простору 

који нису забрањене, као и радови ван заштићеног 

простора за које се оновано претпоставља да могу 

имати неповољне и штетне последице за заштићени 

Споменик природе «Хаџи-Проданова пећина » , 

подлежу процедури израде процене утицаја и добијања 

сагласности у складу са чланом 10. и 57. Закона о 

заштити природе («Службени гласник РС», број 36/09, 

88/10 и 91/10), Закона о процени утицаја на животну 

средину и Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину («Сл.гласник РС, број, 135/2004). 

         Изречене забране и наведена процедура не односе 

се на постојећи начин коришћења пољопривредног 

земљишта. 

  

Члан 4. 

 

 Споменик природе „Хаџи – Проданова пећина“ 

поверава се на управљање Туристичкој организацији 

Ивањица ( у даљем тексту: управљач). 

 

 Управљач, даном ступања на снагу ове Одлуке, 

стиче право активне легитимације у погледу 

остваривања заштите споменика природе . 

 

Члан 5. 
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 У оквиру управљања заштићеним природним 

добром, а у циљу спровођења заштите развоја, 

унапређења и презентације споменика природе „Хаџи-

Проданове пећине“, управљач је дужан нарочито да :  

 

1)  чува, унапређује и промовише заштићено 

подручје; 

2)  спроводи прописане режиме заштите; 

3) доноси план управљања и акт о унутрашњем 

реду и чуварској служби утврђен актом о 

заштити; 

4) обележи заштићено подручје, границе и 

режиме заштите у складу са посебним 

правилником о начину обележавања; 

5)  осигура неометано одвијање природних 

процеса и одрживог коришћења заштићеног 

подручја; 

6) обезбеди надзор над спровођењем услова и 

мера заштите природе; 

7) прати кретање и активности посетилаца и 

обезбеђује обучене водиче за туристичке 

посете;  

8) води евиденције о природним вредностима и 

о томе доставља податке Заводу; 

9) води евиденцију о људским активностима, 

делатностима и процесима који престављају 

фактор угрожавања и оштећења заштићеног 

подручја и о томе доставља податке заводу и 

Министарству; 

10) у сарадњи са републичком и покрајинском 

инспекцијом и органима безбедности спречава 

све активности и делатности које су у 

супротности са актом о заштити и престављају 

фактор угрожавања и девастације заштићеног 

подручја; 

11) доноси акт о накнадама; 

12) врши и друге послове утврђене законом о 

актима и заштити. 

Уколико се у поступку надзора над 

радом  стручног и инспекцијског надзора 

утврди да управљач не извршава обавезе 

установљене актом о заштити и управљању 

заштићеним подручјем, одузима се и поверава 

другом управљачу. 

 

Члан 6. 

 

 Заштита и развој Споменика природе „Хаџи-

Проданова пећина“ спроводи се према Плану 

управљања који се доноси за период од пет година. 

 

 План управљања из става 1. овог члана садржи 

нарочито: 

1. Приказ главних природних и створених 

вредности; 

2. Оцену стања животне средине заштићеног 

добра; 

3. Преглед конкретних активности, делатности и 

процеса који представљају фактор угрожавања 

споменика природе; 

4. Анализу и оцену услова за остваривање тих 

циљева; 

5. Приоритетне  активности и мере заштите, 

одржавања, праћења и унапређења стања; 

6. Могуће научноистраживачке и образовне 

активности; 

7. Активности на промоцији вредности споменика 

природе; 

8. Облике сарадње и партнерства са локалним 

становништвом и корисницима непокретности; 

9. Активности и мере на спровођењу плана са 

динамиком и субјектима реализације плана 

управљања и начин оцене успешности његове 

примене; 

10. Финансијска средства и друге материјалне 

претпоставке за извршавање поверених 

послова у управљању и начин њиховог 

обезбеђења. 

 

  На план управљања из става 1. овог 

члана, сагласност даје орган надлежан за 

послове заштите природе општине Ивањица, по 

претходно прибављеном мишљењу Завода за 

заштиту природе Србија. 

  План управљања из става 1. овог члана 

остварује се годишњим програмом на који 

сагласност даје орган управе надлежан за 

послове заштите природе. 

  Годишњи програм управљања за 

наредну годину, заједно с извештајем о 

остваривању програма  у текућој години, 

управљач доставља органу надлежном за 

послове заштите природе до 15. децембра. 

            О предлогу плана управљања 

заштићеним добром управљач је дужан да 

обавести јавност, што подразумева јавни увид у 

предложени план. 

 

Члан 7. 

 

 Средства потребна за заштиту, уређење и 

унапређење природног добра,  обезбедиће се из буџета 

општине, републичког буџета, фондова за пројекте, 

донације, прихода остварених обављањем делатности 

управљача, као и из других извора у складу са законом. 

 

Члан 8. 

 

 Планови и програми уређења простора, 

шумске, ловне, водопривредне, пољопривредне и друге 

основе и други програми који обухватају подручје где 

се налази ово заштићено природно добро усагласиће се 

са овом Одлуком и Планом управљања из члана 6. ове 

Одлуке. 

Члан 9. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Ивањица“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,   

Број: 501-50/2013-01. 

 

                                                                                 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

                                                 Невенка Милошевић 

 


