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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 и 16/11),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о про гла ше њу Спо ме ни ка при ро де  
„Парк Бу ко вич ке Ба ње”

Члан 1.
Парк Бу ко вич ке Ба ње на обо ду град ског је згра Аран ђе лов ца 

про гла ша ва се за спо ме ник при ро де под име ном „Парк Бу ко вич ке 
Ба ње” и ста вља под за шти ту као под руч је II ка те го ри је, од но сно 
од ве ли ког зна ча ја (у да љем тек сту: Спо ме ник при ро де „Парк Бу-
ко вич ке Ба ње”).

Члан 2.
Спо ме ник при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” ста вља се под 

за шти ту, као про стор но-кул тур но исто риј ска це ли на и је дан од 
нај ста ри јих и нај о чу ва ни јих бањ ских пар ко ва из XIX ве ка у Ре-
пу бли ци Ср би ји, ра ди очу ва ња кон цеп та пеј за жно-ар хи тек тон ског 
уре ђе ња, при су ства из во ра ми не рал них во да (Ђу ла ра, Тал па ра, 
Књаз Ми лош, По бе да  – Би ве та, кнез Ми ха и ло), бо гат ства фло ре 
(150 др ве на стих и жбу на стих вр ста, од че га је 39 вр ста аутох то них, 
19 вр ста алох то них и 51 вр ста ег зо та) и фа у не (27 вр ста пти ца, а 
од си са ра ве ве ри ца, јеж, ви ше вр ста сле пих ми ше ва сви на ли сти 
стро го за шти ће них и за шти ће них ди вљих вр ста, зец за шти ћен ло-
во ста јем), при су ства кул тур но-исто риј ске ба шти не (Хо тел „Ста ро 
зда ње”, Па ви љон Кња за Ми ло ша  – Би ве та, хо тел „Шу ма ди ја”, РХ 
За вод са отво ре ним и за тво ре ним ку па ти лом, обје кат екс пло а та ци-
је  – пр ва пу ни о ни ца ми не рал них во да) и вред не збир ке скулп ту ра 
на отво ре ном (63 скулп ту ре).

Про стор на струк ту ра Спо ме ни ка при ро де „Парк Бу ко вич ке 
Ба ње” де фи ни са на је са две це ли не: пар ков ски об ли ко ва ним про-
сто ром и парк шу мом Зве зда ра.

Члан 3.
Спо ме ник при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” на ла зи се на те-

ри то ри ји оп шти не Аран ђе ло вац, ка та стар ска оп шти на Аран ђе ло-
вац и об у хва та укуп ну по вр ши ну од 21,67 ha  у др жав ној сво ји ни.

Опис, гра фич ки при каз гра ни ца Спо ме ни ка при ро де „Парк 
Бу ко вич ке Ба ње” и спи сак ка та стар ских пар це ла од штам па ни су 
уз ову уред бу и чи не њен са став ни део. 

Члан 4.
На под руч ју Спо ме ни ка при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње”, 

ни је до зво ље но оба вља ти ра до ве и ак тив но сти за ко је се у скла-
ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та при ро де утвр ди да мо гу 
оште ти ти по пу ла ци је, за јед ни це и ста ни шта биљ них и жи во тињ-
ских вр ста из чла на 2. ове уред бе,  на ру ши ти при род не про це се и 
еко ло шку це ло ви тост под руч ја или зна чај но не по вољ но ути ца ти 
на естет ска и кул тур но-исто риј ска обе леж ја под руч ја и жи вот ну 
сре ди ну.

Члан 5.
На под руч ју Спо ме ни ка при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” 

утвр ђу је се ре жим за шти те III сте пе на, спро во ди се про ак тив на 
за шти та и мо гу да се вр ше упра вљач ке ин тер вен ци је у ци љу ре-
ста у ра ци је, уре ђе ње обје ка та кул тур но-исто риј ског на сле ђа, одр-
жа ња и уна пре ђе ња  при род них еко си сте ма и пре де ла, очу ва ња 
еко ло шке це ло ви то сти и одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са 
и про сто ра уз по треб ну ин фра струк тур ну и дру гу из град њу.

Осим за бра не ра до ва и ак тив но сти ко је су као та кве утвр ђе не 
чла ном 35. За ко на о за шти ти при ро де, за бра њу је се и:

1) про ме на на ме не и сма ње ње по вр ши не пар ка;
2) вр ше ње ра до ва и ак тив но сти ко је ни су у скла ду са на ме-

ном про сто ра, као и оних ко ји ма се мо гу на ру ши ти пеј за жно ар-
хи тек тон ски кон цепт, естет ске и ам би јен тал не вред но сти и по гор-
ша ти ка рак те ри сти ке и при мар не вред но сти за шти ће ног под руч ја;

3) из во ђе ње ра до ва и ак тив но сти ко је би угро зи ле про стор ни 
кон цепт за шти ће ног под руч ја и ве ге та ци ју у ње му, а на ро чи то:

(1) се ча др ве ћа и ши бља, из у зев не же ље ног под ра ста, су вог 
и бо ле сног др ве ћа, као и оног ко је се про стор но, де ко ра тив но и 
функ ци о нал но не укла па у кон цепт пар ков ског про сто ра, 

(2) ло мље ње гра на, оште ћи ва ње ко ре, ки да ње ли шћа и оба-
вља ње дру гих рад њи и ак тив но сти ко је би на ру ши ле по сто је ће 
ста ње ден дро фон да или до ве ла у пи та ње би о ло шки оп ста нак, 

(3) по ста вља ње (уку ца ва ње) та бли и дру гих оба ве ште ња на 
ста бли ма,

(4) уно ше ње ин ва зив них алох то них вр ста и но вих вр ста др-
ве ћа и ши бља ко је по кон цеп ту и естет ским кри те ри ју ми ма не од-
го ва ра ју објек ту при род но-кул тур не ба шти не,

(5) уни шта ва ње ко ре но вог си сте ма при ли ком ра до ва на уре-
ђе њу про сто ра и

(6) из во ђе ње па са на про стор у окви ру гра ни ца за шти ће ног 
под руч ја;

4) уз не ми ра ва ње, хва та ње и уби ја ње по себ но за шти ће них и 
зна чај них вр ста фа у не, као и узи ма ње или уни шта ва ње ја ја и мла-
ду на ца и ру ше ње гне зда;

5) про ду бљи ва ње по сто је ћих во до за хва та;
6) де по но ва ње сме ћа, зе мље, свих вр ста от пад них ма те ри ја, 

гра ђе вин ског ма те ри ја ла и дру гог што мо же да ума њи функ ци о-
нал на свој ства за шти ће ног под руч ја;

7) па ље ње и ло же ње ва тре;
8) кре та ње, за у ста вља ње и пар ки ра ње во зи ла уну тар гра ни-

ца за шти ће ног под руч ја, из у зев за во зи ла слу жбе одр жа ва ња пар ка 
ко ја се мо гу по по тре би кре та ти и по зе ле ним по вр ши на ма, као и 
слу жбе них во зи ла за по тре бе при сту па по сто је ћим објек ти ма ко ја 
се мо гу кре та ти ис кљу чи во по по сто је ћем пу ту и пар кин гу;

9) по ста вља ње ре клам них та бли и бил бор да у окви ру и на 
обо ду за шти ће ног под руч ја.

Члан 6.
На под руч ју Спо ме ни ка при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” ра-

до ви и ак тив но сти огра ни ча ва ју се на: 
1) из ме ну кон фи гу ра ци је те ре на при ни ве ла ци о ним ра до ви ма 

пред ви ђе ним про јек том на ко је су прет ход но при ба вље ни усло ви 
за шти те при ро де и из во ђе ње зе мља них ра до ва пред ви ђе них про-
јек том об но ве пар ка и про јек том са на ци је или из град ње ин фра-
струк тур не мре же;

2) из град њу но вих под зем них и над зем них ин ста ла ци ја, или 
би ло ко је вр сте обје ка та ин фра струк ту ре, а ко је би о ло шки и пеј за-
жно не угро жа ва ју за шти ће но под руч је, као и на ре кон струк ци ју 
по сто је ће ин фра струк ту ре за ко ју је нео п ход на тех нич ка до ку мен-
та ци ја из ра ђе на у скла ду са прет ход но при ба вље ним усло ви ма за-
шти те при ро де;

3) из град њу обје ка та у окви ру гра ни ца за шти ће ног под руч ја 
на оне ко ји су ис кљу чи во у скла ду са функ ци јом и на ме ном  за-
шти ће ног про сто ра;

4) ре кон струк ци ју и ре ви та ли за ци ју са ци љем об но ве пар ков-
ског под руч ја као пеј за жно-ар хи тек тон ског и кул тур но-исто риј-
ског на сле ђа, а на осно ву из ра ђе ног Глав ног про јек та ре кон струк-
ци је и ре ви та ли за ци је и у скла ду са усло ви ма за шти те при ро де, 
као и усло ви ма дру гих над ле жних ин сти ту ци ја;

5) ре кон струк ци ју по сто је ћих обје ка та, као што су Ста ро зда-
ње, Би ве та, Шу ма ди ја, Спе ци јал на бол ни ца, обје кат екс пло а та ци је 
и њи хо во ста вља ње у функ ци ју;

6) укла ња ње при ме ра ка ден дро фло ре ко ји на за шти ће ном 
про сто ру не за до во ља ва ју здрав стве не, естет ске и функ ци о нал не 
кри те ри ју ме: бо ле сна, су ва, пре ста ре ла, за кр жља ла ста бла, као и 
оправ да на за ме на јед не вр сте дру гом;

7) уно ше ње но вих вр ста др ве ћа и ши бља ко је по сво јој би о-
ло ги ји од го ва ра ју ста ни шту пар ка, а ко је по кон цеп ту и естет ским 
кри те ри ју ми ма од го ва ра ју објек ту при род но-кул тур не ба шти не;

8) из во ђе ње ре кон струк ци је во до за хва та, ис тра жних бу ше ња 
или из во ђе ње ис тра жних обје ка та за по тре бе Ба ње под по себ ним 
усло ви ма;

9) из во ђе ње свих би о ло шко-тех нич ких ме ра за шти те и не ге 
(при хра њи ва ње, за ли ва ње, трет ман про тив фи то па то ло шких и ен-
то мо ло шких обо ље ња и сл.), за ко је се про це ни да су нео п ход ни 
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за одр жа ва ње ви тал но сти др ве ћа, жбу ња и одр жа ва ње цвет ња ка, 
а у ци љу за шти те и уна пре ђе ња за шти ће ног под руч ја, у скла ду са 
пла ном и про гра мом упра вља ња из чла на 8. ове уред бе; 

10) по ди за ње, об на вља ње и одр жа ва ње (ко ше ње, укла ња ње 
ко ро ва, при хра њи ва ње, аера ци ја итд.) трав ња ка, а на осно ву од го-
ва ра ју ће из во ђач ке до ку мен та ци је у скла ду са го ди шњим про гра-
мом упра вља ња из чла на 8. ове уред бе;

11) по ста вља ње но вих еле ме на та пар ков ског и мо би ли ја ра за 
парк шу му, по прав ка по сто је ћих (по ста вља ње но вих клу па, кор пи 
за от пат ке, кан де ла бра, итд.), а на осно ву усло ва над ле жних ин-
сти ту ци ја;

12) про мо ви са ње пар ка у еду ка тив не свр хе, оба вља ње на уч-
них ис тра жи ва ња, ту ри стич ке по се те, ре кре а ци ја и спорт ске ак-
тив но сти ко је не угро жа ва ју основ ну на ме ну пар ка;

13) ко ри шће ње, об но ва и уре ђе ње про сто ра ка та стар ске пар-
це ле 1934/4  – „Књаз Ми лош”, ис кљу чи во у гра ни ца ма ка та стар ске 
пар це ле.

Члан 7. 
Спо ме ник при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” по ве ра ва се на 

упра вља ње Јав ном ко му нал ном пред у зе ћу „Зе ле ни ло Аран ђе ло-
вац”, Аран ђе ло вац (у да љем тек сту: Упра вљач).

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 овла шћен и ду жан на ро чи то да: 
ор га ни зу је чу вар ску слу жбу; обе ле жи за шти ће но под руч је; до не-
се план упра вља ња, го ди шњи про грам упра вља ња и акт о уну-
тра шњем ре ду и чу вар ској слу жби; во ди еви ден ци је о при род ним 
вред но сти ма и људ ским ак тив но сти ма, од но сно за сну је ин фор ма-
ци о ни си стем и утвр ди и на пла ћу је на кна де за ко ри шће ње за шти-
ће ног под руч ја. 

Упра вљач је ду жан да у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на 
сна гу ове уред бе 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 и ре ги стра ци ја при вред них су бје ка та. 

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 
„Парк Бу ко вич ке Ба ње” спро во ди се пре ма пла ну упра вља ња ко ји 
се до но си за 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. 

У по ступ ку да ва ња са гла сно сти на План упра вља ња, ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не (у да љем 
тек сту: Ми ни стар ство) при ба вља ми шље ња ми ни стар ста ва над ле-
жних за по сло ве кул ту ре, на у ке, про све те, по љо при вре де, шу мар-
ства, во до при вре де, ту ри зма, здрав ства и фи нан си ја.

План упра вља ња Упра вљач ће до не ти и до ста ви ти Ми ни-
стар ству нај ка сни је у ро ку од 10 ме се ци од да на сту па ња на сна гу 
ове уред бе. 

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 ће вр ши ти 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 30 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 5. 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, циљевe 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 уну тра шњи ред и чу ва ње за-

шти ће ног под руч ја у скла ду са ак том ко ји до но си уз са гла сност 
Ми ни стар ства, 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.

Акт из ста ва 1. овог чла на, Упра вљач ће до не ти и до ста ви ти 
Ми ни стар ству нај ка сни је у ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња 
на сна гу ове уред бе.

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

при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” нај ка сни је у ро ку од 10 ме се ци од 
да на сту па ња на сна гу ове уред бе.

Упра вљач ће у ро ку од осам ме се ци од да на сту па ња на сна гу 
ове уред бе, у са рад њи са Ре пу блич ким ге о дет ским за во дом и За-
во дом за за шти ту при ро де Ср би је, из вр ши ти иден ти фи ка ци ју гра-
ни ца Спо ме ни ка при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” на те ре ну, ди ги-
тал ној ор то фо то кар ти и ка та стар ском пла ну.

На опе рат, од но сно за пи сник о утвр ђи ва њу гра ни ца из ста ва 
2. овог чла на, Вла да да је са гла сност на пред лог Ми ни стар ства.

Гра ни це утвр ђе не, опи са не и ве ри фи ко ва не на на чин про пи-
сан у ст. 2. и 3. овог чла на, сма тра ће се ме ро дав ним у свим ства ри-
ма ко је се ти чу спро во ђе ња ове уред бе.

Члан 11.
Упра вљач ће у ро ку од 18 ме се ци од да на сту па ња на сна гу 

ове уред бе за сно ва ти 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 „Парк Бу ко вич ке Ба ње”.

Члан 12.
Упра вљач ће нај ка сни је у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на 

сна гу ове уред бе до не ти и до ста ви ти 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 Спо ме ник при-
ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње”.

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, Фон да за за шти ту жи вот не сре ди не, 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, пла но ви, про гра ми и осно ве из 

обла сти шу мар ства, лов ства, во до при вре де, по љо при вре де и ту ри-
зма и дру ги про гра ми и пла но ви  ко ји се од но се на ко ри шће ње 
при род них ре сур са и про сто ра у за шти ће ном под руч ју Спо ме ни-
ка при ро де „Парк Бу ко вич ке Ба ње” уса гла си ће се са Про стор ним 
пла ном Ре пу бли ке Ср би је, овом уред бом и Пла ном упра вља ња. 

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 110-8196/2011
У Бе о гра ду, 1. де цем бра 2011. го ди не

Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

ОПИС ГРА НИ ЦА 
СПО МЕ НИ КА ПРИ РО ДЕ „ ПАРК БУ КО ВИЧ КЕ БА ЊЕ”

Спољ на гра ни ца по кла па се са ули ца ма Ми шар ска, Кња за 
Ми ло ша, Вој во де Пут ни ка и дуж огра де са РХ За во дом (гра ни ца 
са кат. парц. бр. 3577, 3578, 3591). На за па ду под руч ја гра ни ца се 
одва ја од пу та и гра ни чи са кат. парц. бр. 1854, 1855, 1856 и 1858. 



8 Број 94 14. децембар 2011.

ПО ПИС КА ТА СТАР СКИХ ПАР ЦЕ ЛА ПОД РУЧ ЈА  СПО МЕ НИ КА ПРИ РО ДЕ „ПАРК БУ КО ВИЧ КЕ БА ЊЕ”

Ре жим за шти те III сте пе на

ОП ШТИ НА АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ
КО АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ
1934/1, 1934/2, 1934/3, 1934/4, 3616, 4968 


