На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о заштити природе („Сл. гласник
Републике Србије”, број 36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и члана 8. став 2. Уредбе о
заштити споменика природе „Церјанска пећина” („Службени гласник Републике
Србије”, број 5/98) и члана 35. Статута ЈП Дирекције за изградњу града Ниша, Управни
одбор ЈП Дирекције за изградњу града на седници одржаној дана 19.02.2013. године,
донео је

ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ У СПОМЕНИКУ ПРИРОДЕ
„Церјанска пећина”

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се правила о унутрашњем реду споменика природе
„Церјанска пећина” (у даљем тексту: Споменик природе) у циљу спровођења режима
заштите и развоја на површинама и спелеолошким објектима стављеним под заштиту
државе, а нарочито: начин и услови кретања и боравка посетилаца, корисника
индивидуалног и друштвеног поседа (пољопривреда, водопривреда и шумарство),
коришћења инфраструктурних и других јавних површина, и намена, начин и услови
постављања информативних и других ознака.
Посебним одредбама регулишу се надлежности и односи Јавног предузећа
Дирекција за изградњу града Ниша коме је поверено да управља Спомеником природе
(у даљем тексту: Управљач) и субјеката у области науке, информисања, друштвених
организација и других физичких и правних лица, а нарочито приликом обављања
научних и других истраживања, извођења истраживачких радова, и радова снимања и
презентације пећина, обављања туристичких, угоститељских и других делатности,
облици сарадње са друштвеним организацијама (еколошка и туристичка друштва,
планинари, алпинисти, спелеолози, покрет горана и др.) као и посебне забране и
ограничења у спровођењу прописаног режима на заштићеном подручју, о накнади за
коришћење заштићеног подручја, о раду чуварске службе и надзору над спровођењем
акта.
Члан 2.
Одредбе о унутрашњем реду односе се на локалитете по површинама и
спелеолошким објектима које је Влада Републике Србије Уредбом о заштити споменика
природе „Церјанска пећина” (у даљем тексту: Уредба), дефинисала као подручје од
изузетног значаја, сврстано у I категорију заштите и то:
А – Понорска пећина Провалија – на 32,38.67 ха (Пештер Провалија);
Б – Понор Церјанска пропаст – на 17,44.68 ха (Пештер Бељаница);
Ц – Повремено сифонско врело – на 10,20.95 ха (Пећина код Кравља);
Д – Крашка јама (128м) – на 3,92.09 ха (Пропаст на Љутом врху).
Члан 3.
Одредбе овог правилника се односе на сва физичка и правна лица и на
кориснике пољопривредних, водопривредних и шумских природних ресурса и добара,
који повремено или стално на било који начин користе површине или спелеолошке

објекте под заштитом или се баве истраживачком и информационом делатношћу у
границама Споменика природе.
Члан 4.
Управљач обезбеђује заштиту и развој заштићеног подручја, чуварску службу,
наплату накнаде за коришћење Споменика природе и унутрашњи ред у складу са
Законом о заштити природе (у даљем тексту: Закон), Уредбом, овим правилником и
пратећим актима.
Актом о чуварској служби из става 1. овог члана, Управљач ће утврдити
дужности, права и обавезе чуварске службе у заштити и чувању заштићеног подручја.
Члан 5.
Унутрашњи ред у Споменику природе поред чуварске службе обезбеђује се и:
1.
сарадњом са локалним становништвом, власницима индивидуалних поседа,
другим корисницима у спровођењу прописаних режима заштите који су од утицаја
на спровођење унутрашњег реда Споменика природе;
2. сарадња са надлежним државним органима и органима Града Ниша.
II

НАЧИН И УСЛОВИ КРЕТАЊА И БОРАВКА ПОСЕТИЛАЦА

Члан 6.
Посетиоцем, у смислу овог правилника, сматра се особа која самостално или
организовано преко научно – истраживачких, туристичких и других организација
долази у комплексе и спелеолошке објекте Споменика природе ради упознавања са
природним и другим вредностима природних добара, научно истраживачког рада, фото
и видео снимања, одмора, рекреације или других облика коришћења заштићеног
подручја краће од 15 дана (у даљем тексту: Посетилац).
Све особе се за време боравка и задржавања у Споменику природе сматрају
Посетиоцима ако то није другачије одређено овим правилником.
Члан 7.
Особе које су власници некретнина на подручју Споменика природе у смислу
члана 4. став 37. Закона (у даљем тексту: Корисник), обухваћених пописом
катастарских парцела по локалитетима наведеним у члану 2. овог правилника, не
сматрају се посетиоцима у смислу овог правилника уколико ту бораве и раде у циљу
обраде пољопривредног или другог поседа.
Особама из става 1. овог члана, Управљач ће издати одговарајући доказ који
пропише директор.
Члан 8.
За време боравка у Споменику природе Посетиоци и Корисници су дужни да се
придржавају правила унутрашњег реда, упутстава са информационих табли и других
ознака, обележја, упутстава чувара (водича) Споменика природе или објашњења
чланова Савета грађана месних канцеларија у насељима Церје, Кравље, односно
налога чувара.
У планирању и предузимању радова на подручју Споменика природе,
Корисници и Посетиоци дужни су да поштују Закон, Уредбу и План управљања
спомеником природе „Церјанска пећина”. За коришћење Споменика природе и услуга
Управљача, Корисник и Посетилац плаћају накнаду Управљачу сходно члану 70.
Закона.
Висину, начин обрачуна и наплате накнаде Управљач прописује посебним
актом, уз сагласност надлежног министарства (у даљем тексту: Министарство).

Члан 9.
Посетиоци се могу кретати по пределима и објектима заштићеног подручја само
уз претходно прибављено одобрење Управљача и у пратњи водича (чувара) Споменика
природе.
Захтев за издавање писменог одобрења из става 1. овог члана мора бити
образложен (научни, образовни или други посебни разлози). Посетиоци уз захтев
морају приложити и доказ да су обезбедили спелеолошке водиче из установа или
организација регистрованих за ту врсту делатности.
Захтев за одобрење се подноси Јавном предузећу Дирекција за изградњу града
Ниша, 18000 Ниш, улица 7. јули бр. 6. (телефакс 381-18-520-540).
Члан 10.
Кретање људи по подручју Споменика природе дозвољено је само по
одређеним постојећим пољским и шумским путевима, означеним стазама и уређеним
површинама.
Члан 11.
На подручју Споменика природе кретање моторних возила, трактора и радних
машина намењених обради пољопривредног или шумског поседа дозвољено је само
постојећим уређеним саобраћајницама и означеним пољским путевима.
Управљач може краткотрајно заустављати моторна возила на уласку у Споменик
природе уколико на јавном путу заснује улазну станицу у складу са чланом 68. став 3.,
4. и 5. Закона.
Начин заснивања и рада улазних станица Управљач ће прописати посебним
актом, у складу са Законом.
Забрањен је улазак односно приступ без одобрења Управљача или пратње
чувара, на површине односно места из члана 2. став 2. овог правилника, на којима је
Уредбом утврђен режим заштите II степена.
Паркирање моторних возила Посетиоца је дозвољено само на означеним
површинама или уређеним паркинг просторима.
Брзина кретања возила је ограничена до 40км на час.
У случају потребе, возила Управљача и других јавних предузећа, Војске Србије,
МУП-а, хитне помоћи и противпожарне заштите могу да користе путеве без
ограничења.
У случају пожара, елементарне непогоде или удеса, или наменског коришћења
постојећих шумских и других службених путева, не мора се прибавити односно
обезбедити одобрење или пратња из става 4. овог члана, већ се те активности
пријављују Управљачу.
Сервисирање и прање моторних возила је забрањено.
Члан 12.
Саобраћај на подручју Споменика природе обавља се у складу са утврђеним
режимом саобраћаја на јавним путевима. Возила се могу паркирати на за то
намењеним површинама.
Одржавање шумских путева (шеталишта, излетничке стазе) обезбеђује
Управљач.
Члан 13.
Програм одржавања јавних путева доносе овлашћене организације, уз
сагласност Управљача. Одржавање шумских путева обезбеђује Управљач у складу
са Планом подручја Споменика природе.
Члан 14.
Посетиоци и Корисници пољопривредног и шумског земљишта дужни су да се
придржавају правила унутрашњег реда, да не загађују или на други начин угрожавају
предео и животну средину буком, загађивањем ваздуха, тла и воде, посебно бацањем

отпадака, паљењем ватре и одлагањем лешева или другог биолошког отпада односно
вршењем других радова који су Законом и овим правилником забрањене.
Како се на простору Споменика природе предвиђа развој транзитног и
излетничког туризма, простор предвиђен за камповање/логоровање користи се у
околини цркве Свете Петке, на путу од села Церје до пећине и на простору платоа на
улазу у пећину где су постављене две надстрешнице. Корисници овог простора морају
такође да воде рачуна о поштовању правила унутрашњег реда и осталих мера из става
1. овог члана.
Ложење ватре на отвореном огњишту, изван места одређених за камповање и
логоровање допуштено је само на посебно уређеним и обележеним ложиштима, уз
пријаву чуварској служби Споменика природе.
Забрањено је камповање, логоровање и ложење ватре супротно одредбама ст.
1. и 2. овог члана.
Забрањена је употреба експлозива у ширем пределу Споменика природе.
III

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

Члан 15.
Заштита природних вредности базира се на примени Правилника о проглашењу
и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
(„Службени гласник Републике Србије”, број 5/10).
На ширем подручју Споменика природе забрањено је нарушавање биолошке
разноврстности сакупљањем биљних и животињских врсти, споредних шумских
производа и плодова као и уношење алохтоних (страних) врста биљака и животиња.
Заштита строго заштићених дивљих врста спроводи се забраном коришћења,
уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и
њихова станишта.
Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива су дивље врсте које у
природи тренутно нису угрожене у мери да им прети опасност да нестану или постану
критично угрожене али је њихову популацију потребно стално држати под контролом.
Њихова заштита се спроводи ограничењем коришћења, забраном уништавања и
предузимањем других активности којима се наноси штета врстама и њиховим
стаништима.
Животиње које живе, повремено или сезонски бораве у слободној природи на
подручју Споменика природе, а којима је Правилником о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (у даљем тексту:
Правилник о дивљим врстама), утврђен статус строго заштићених врста, није
дозвољено растеривати, узнемиравати, хватати, убијати и рањавати, нехотично или
намерно тровати, сакупљати јаја и друге развојне облике, уништавати и оштећивати
гнезда и остала места и објекте на којима се те животиње размножавају, одгајају
младунце, склањају, бораве и хране.
Лице које на подручју Споменика природе нађе заштићену дивљу животињу,
утврђену Правилником о дивљим врстама, свој налаз без одлагања треба да пријави
чувару или другом лицу Управљача.
Лице из става 6. овог члана и Управљач могу се договорити да Управљач
преузме даље обавезе у вези нађених примерака дивљих животиња сходно члану 93.
Закона, односно обавести најближу ветеринарску станицу и надлежно министарство, о
чему Управљач саставља записник и води евиденцију.
Члан 16.
Дивље врсте биљака, гљива, лишајева и животиња које су утврђене Уредбом о
стављању под контролу сакупљања и промета дивље флоре и фауне („Службени
гласник РС” број 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/10) могу се сакупљати на подручју
Споменика природе на начин и под условима утврђеним претходно споменутим
прописом и Уредбом.

Лица која врше сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана на
подручју Споменика природе дужна су да чувару Споменика природе или другом
овлашћеном лицу Управљача пријаве дневне количине и врсте сакупљене флоре и
фауне.
За сакупљање дивље флоре и фауне на површинама и местима која су
утврђена чланом 2. став 2. овог правилника, потребно је прибавити одобрење
Управљача. Одобрење из овог става, може се привремено ускратити или ограничити
због потребе очувања флоре и фауне.
Члан 17.
Забрањено је, сходно члану 98. Закона, узимати из природе геолошка и
палеонтолошка документа односно фосиле, минерале и кристале, који су проглашени
заштићеним природним добрима.
Лице које нађе геолошка и палеонтолошка документа из става 1. овог члана
која би могла представљати заштићену природну вредност, дужан је да исте пријави
надлежном министарству у року од 8 дана од дана проналаска и предузме мере
заштите од уништења, оштећивања или крађе.
У циљу научног истраживања, заштите и уређења спелеолошких објеката може
се допустити узимање и изношење предмета из става 1.овог члана, односно вршење
мањих промена на деловима пећинских улаза и канала, у складу са чл. 97. 98. и 99.
Закона и под условима и на начин који ће се утврдити актом Владе из члана 25. став 2.
Закона, као и уз одобрење Управљача.
Члан 18.
Пчеларење и плантажирање лековитог биља може се вршити само уз претходно
прибављање одобрења Управљача, којим се одређује подручје, време и начин
коришћења и други посебни услови у складу са Законом и пратећим прописима.
IV

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Члан 19.
На подручју Споменика природе забрањена је сеча шума и промена склопа
вегетације уколико се тиме може неповољно деловати на морфолошке, хидрографске и
микроклиматске особине пећина и пећинских канала, крашких јама и понора или се
тиме може неповољно утицати на разноврстност предела.
Члан 20.
Планирање, програмирање и извршавање мера и радова у области шумарства,
ловства, водопривреде, саобраћаја и туризма морају се вршити искључиво уз
сагласност Управљача, а на основу утврђене прве категорије заштите, са
установљеним степеном режима заштите подручја од изузетног значаја.
Члан 21.
Управљач
ће
одговарајућим
мерама
и
активностима
подстицати
пољопривреднике на што мању употребу хемијских средстава на подручју Споменика
природе и помагати прелазак на органску пољопривредну производњу.
Члан 22.
Гајење, заштита и коришћење шума врши се у складу са Законом о шумама,
прописима донетим на основу тог закона, чл. 18. и 35. Закона, Уредбом и овим
правилником.

Крчење и чиста сеча шума дозвољени су ради промене врсте дрвећа и узгојних
облика шуме на малим површинама, изградње шумских комуникација и објеката, као и
сеча ретких и у другом погледу значајних врста дрвећа и жбуња.
Члан 23.
Коришћење, заштита од штетног дејства и уређење вода врше се на основу
Закона о водама („Службени гласник Републике Србије”, број 31/10 ), прописа донетих
на основу тог закона, Уредбе и овог правилника.
V

ЛОВ

Члан 24.
Активности лова на подручју Споменика природе обављају се у складу са
Законом о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије”, број 18/10 ),
прописима донетим на основу тог закона, Уредбом и овим правилником.
На подручју Споменика природе дозвољен је само узгојни лов дивљачи по
одобрењу Управљача, и уз пратњу и сарадњу са стручном службом Управљача.
Објекти за зимску исхрану дивљачи се могу подизати само уз сагласност са
Управљачем, на локацијама где не могу имати утицај на хидролошке карактеристике
водотока – понорница.
Газдовање ловиштем на подручју Споменика природе врши се на основу
програма развоја ловног подручја, ловних основа и годишњих програма газдовања
ловиштима.
Управљач може наплатити накнаду ловачком удружењу за обављање
активности лова на подручју Споменика природе у складу са посебним актом који
доноси.
VI

КОРИШЋЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 25.
Под јавним површинама у смислу овог правилника подразумевају се делови
територије Споменика природе који су намењени, уређени и опремљени за одређену
намену јавног коришћења (истраживачке станице и центри еколошког мониторинга,
едукативне и излетничке стазе и површине, пикник површине и рекреативне
активности).
Постављање привремених мобилних возила и тезги на јавним површинама ради
излагања и продаје производа (покретни киосци, тезге и сл.) овде се може вршити
само уз претходну сагласност Управљача, а под условима које пропише Завод за
заштиту природе Србије.
Ван јавних површина не дозвољава се постављање продајних места из става 1.
овог члана.
Посетиоци су дужни да наменски користе јавне површине.
VII

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Члан 26.
Изградња стамбених, помоћних и других објеката становника подручја
Споменика природе на неизграђеним парцелама може се вршити само у складу са
урбанистичким планом. Забрањена је изградња стамбених и викенд објеката,објеката
за потребе пољопривреде, индустрије и рударства.

Члан 27.
Изградња објеката и уређење прастора на подручју Споменика природе врши се
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије,”
број 72/09 и 81/09), прописима донетим на основу тог закона, Регулационом плану
Церје-Церјанска пећина, Законом, Уредбом и овим правилником.
Планиране радове на изградњи објеката и уређењу простора, инвеститор је
дужан да писмено пријави Управљачу, сходно члану 57. став 5. Закона.
Члан 28.
Носилац пројекта који обавља грађевинске и друге радове, активноси и
интервенције у природи дужан је да поступи у складу са мерама заштите природе.
Извођач радова, односно носилац пројекта, дужан је да од Завода за заштиту
природе прибави акт о условима и мерама заштите природе.
Пријава која носилац пројекта подноси Управљачу мора да садржи:
− техничку документацију по Закону о планирању и изградњи;
− информацију о локацији;
− локацијску и грађевинску дозволу;
− акт о условима и мерама заштите природе;
− доказ о праву својине;
− копију плана парцеле;
− Податке о инвеститору;
− Врсти и обиму планираних радова.
Управљач доноси решење по пријави. Уколико се решењем тражи допуна
потребе документације, а носилац не поступи по закључку и у року од 8 (осам) дана не
достави допуну одбациће се пријава.
Управљач је на основу Закона о управном постпуку у обавези да донесе решење
по пријави у року од 30 (тридесет) дана.
Уколико Управљач у том року не донесе решење сматра се да је пријава
одбијена и да носилац пројекта може да покрене управни спор по Закону о управном
поступку.
За мање монтажне објекте привременог карактера на земљишту у јавној својини
из члана 146. Закона о планирању и изградњи (киосци, летње и зимске баште, тезге,
надстрешнице и сл.), чије постављање и уклањање обезбеђује и уређује локална
самоуправа, потребна је сагласност Управљача.
VIII

ПОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ, РЕКЛАМНИХ И ДРУГИХ ОЗНАКА

Члан 29.
Корисници подручја Споменика природе могу постављати информативне,
рекламне и друге ознаке у складу са следећим општим правилима:
1.

2.

све информативне, рекламне и друге ознаке могу се постављати на одређеним
местима, технички и ликовно обликовање у складу са јединственим стандардима
којима се обезбеђује визуелни идентитет Споменика природе и афирмишу
природне вредности и специфичности, а које одреди Управљач посебним актом;
неусклађене ознаке, односно ознаке које се не уклоне у утврђеном року,
уклониће Управљач о трошку корисника.

Члан 30.
На подручју Споменика природе није допуштено постављање информативних
табли са називима правних лица и рекламних и других паноа без одобрења
Управљача.
За постављање службених табли и других ознака које су утврђене прописима у
области туризма, саобраћаја и јавних путева, шумарства, ловства, водопривреде и
енергетике није потребно одобрење Управљача.

За постављање и држање табли и паноа из става 1. овог члана Управљач може
наплатити накнаду у складу са посебним актом.
Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима
заштите и презентацију вредности Споменика природе, као што су панои, билборди,
планинарске стазе, места за камповање/логоровање, места за отпатке и сл.
Забрањено је оштећивање и уклањање табли, натписа на таблама и других
ознака, као и њихово маскирање другим објектима.
Члан 31.
Корисници простора Споменика природе могу у рекламне, односно пропагандне
сврхе користити име и знак заштићеног подручја уз претходно одобрење Управљача,
што се регулише посебним уговором о међусобним обавезама.
Члан 32.
За коришћење уређених јавних површина Споменика природе и постављање
реклама и информационих табли плаћа се надокнада Управљачу у складу са актом о
општим одредбама и тарифним ставом о надокнадама за коришћење простора
заштићеног подручја.
IX

ИЗВОЂЕЊЕ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИСТРАЖНИХ РАДОВА

Члан 33.
На подручју и у спелеолошким објектима Споменика природе могу се вршити
научни и истраживачки радови.
Истраживања је допуштено обављати на начин да се не изазову значајне
неповољне промене или уништење вредности као и да се не загади животна средина.
За истраживање на територији споменика природе сагласност истраживачу
издаје Управљач.
Истраживач је у обавези да Управљачу поднесе пријаву у којој ће дефинисати
разлоге посете, предмет истраживања, време истраживања, број чланова екипе и
друге потребне податке.
Управљач, по добијању ове пријаве, прибавља мишљење Завода за заштиту
природе и издаје сагласност или одобрење где дефинише дозвољене активности у
складу са овим правилником и са стручним мишљењем Завода.
Управљач може у поступку издавања сагласности да одредити друго време од
оног које је наведено у пријави ако оцени да постоји ризик по природне вредности,
безбедност и здравље људи, о чему обавештава подносиоца пријаве пре издавања
сагласности.
Управљач при издавању сагласности истраживачима наглашава обавезу
истраживача да достави извештај истраживања.
Ако су предмет истраживања строго заштићене и заштићене дивље врсте,
Управљач истраживача упућује да потребну дозволу добије од надлежног
Министарства.
X ОБАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 34.
Туристичке, угоститељске и друге делатности и услуге могу се обављати у
складу са прописаним режимом заштите и одговарајућим урбанистичким планом.
Члан 35.
Посебним актом о накнадама за коришћење Споменика природе Управљач ће
утврдити тарифне ставове и друге обавезе корисника заштићеног подручја.

Накнада из става 1. овог члана плаћа се за:
1.
2.
3.
4.

5.

искоришћавање природних богатстава;
коришћење заштићеног подручја за делатност туризма, угоститељства, трговине,
фото и видео снимања и слично;
остале накнаде по члану 70. Закона;
надокнаду штете за оштећење Споменика природе;
услуге спелеолошких водича и друго.

Посетиоци и Корисници простора су дужни да надокнаде случајно или намерно
изазвану штету, или штету насталу ненаменским коришћењем рекреативних и других
јавних површина и објеката, и да исти о свом трошку врате у првобитно стање.
Члан 36.
Сви туристички, угоститељски и други објекти, морају бити опремљени
средствима за заштиту од пожара.
Системи грејања морају бити на дозвољене врсте горива.
Сви објекти морају имати решено питање одвођења или одлагања отпадних
вода.
XI ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
Члан 37.
На подручју Споменика природе забрањено је паљење закоровљених површина
и травњака (угар), претварање травњака и осталих површина у зиратно земљиште.
На постојећим обрадивим површинама обавезна је примена контурне обраде по
изохипси. На теренима са нагибом преко 8% нужно је формирање трајног биљног
покривача у циљу онемогућавања ерозије и засипања пећинских канала бујичним
наносом.
Складиштење покошене траве и грањевине мора се вршити изван зоне утицаја
екцесне ерозије и бујичних водотокова.
Члан 38.
Одржавање чистоће на подручју Споменика природе обавеза је свих Корисника
и Посетилаца.
Сакупљање, привремено депоновање и евакуација отпадака са заштићеног
подручја спада у редовне активности чувара и по потреби других радника Управљача.
Учешће Посетилаца регулисано је Записником о режиму уласка и боравка у
Споменику природе којим се чланови екипе истраживача или Посетилаца обавезују да
из пећине и са подручја изнесу све своје отпатке.
Учешће Корисника у одржавању хигијене представљају договори са мештанима
који имају земљиште на заштићеном подручју о начину одржавања њихових
непокретности и начину збрињавања пољопривредних и других отпадака.
Периодично чишћење бујичних наноса наталожених на уставама на потоку,
испод моста и на решеткама на улазу у пећину дефинише се годишњим Програмом
одржавања на нивоу града.
Уклањање отпадака из објекта обављаће се по потреби на начин утврђен
уговором са ЈКП „Медијана” и ЈКП „Горица”.
XII

НАЧИН ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ, ОДОБРЕЊА И ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Члан 39.
Захтеви за издавање услова и сагласности подносе се стручној служби
Управљача на адресу: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, улица 7. јули
бр. 6 са назнаком „Церјанска пећина”.

Органи Управљача надлежни за решавање захтева донеће тражени акт и
обавестити странку по Закону о управном поступку.

Члан 40.
Непосредно старање о спровођењу овог парвилника и о укупној заштити
Споменика природе врше чувари, чувари-волонтери и чланови Савета грађана Церја и
Кравља.
XIII ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Члан 41.
Ради обезбеђења унутрашњег реда и непосредног надзора на подручју
Споменика природе, Управљач организује чуварску службу.
Члан 42.
Послови чуварске службе организују се са најмање једним чуварем.
Чуварску службу чине: руководилац чуварске службе и чувари. Руководилац
чуварске службе има овлашћења чувара предела, организује послове службе, води
одговарајуће евиденције, и подноси годишњи извештај о раду службе.
Чувари врше надзор над целом територијом Споменика природе ради
обезбеђивања унутрашњег реда и законских прописа.

са
-

-

-

Члан 43.
Управљач организује и спроводи одговарајућу обуку чуварске службе у складу
утврђеним дужностима чуварске службе. Обука треба да омогући:
оспособљавање за самостално кретање
у хоризонталним и вертикалним
каналима Споменика природе;
упознавање са правилима безбедног рада у спелеолошким објектима;
упознавање са основним спелеогенетским појавама, појмовима и процесима на
примеру Споменика природе;
упознавање са потребом заштите спелеолошких објеката и њихове околине;
упознавање са морфометријским подацима о Споменику природе и историјатом
њеног истраживања;
упознавање са терминологијом и генезом ерозионих и акумулитивних форми у
спелеолошким објектима (пећински накит) на основу појава присутних у
Споменику природе.

Члан 44.
Чувар заштићеног подручја мора да има најмање средњу стручну спрему, једну
годину радног искуства у струци, положен стручни испит у складу са програмом који
прописује министар и мора да испуњава прописане услове утврђене актом Управљача.
Члан 45.
Лице запослено код Управљача на радном месту чувара дужно је да полаже
стручни испит. Стручни испит се полаже по Програму стручног испита за чувара
заштићеног подручја и састоји се из општег и посебног дела.
Стручни испит организује и спроводи Министарство. На основу резултата
испита, кандидату се издаје Уверење о положеном стручном испиту за чувара
заштићеног подручја.

Члан 46.
За време службе, чувар заштићеног подручја носи службену одећу (униформу),
знак заштите природе и знак заштићеног подручја које чува. Службену одећу
прописује министар.
Члан 47.
Права и дужности чувара су да:
контролише спровођење Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби;
врши послове чувања на начин предвиђен Правилником о чувању шума и
Правилнику о лову;
врши послове на постављању, одржавању и обнављању ознака;
контролише и спречава уношење недозвољених предмета на подручје Споменика
природе (средства лова, средства за брање шумских плодова, хемијска средства,
грађевински материјал и сл.);
пружи потребне информације Посетиоцима и Корисницима Споменика природе;
за време вршења службе чувања носи уредну службену униформу, легитимацију
и средства за комуникацију;
редовно води дневник рада и уписује све податке од значаја за заштиту и развој
Споменика природе;
обавља и све друге послове у складу са законом.
Члан 48.
Када чувар утврди или основано претпостави да је Посетилац, односно Корисник
заштићеног подручја учинио радњу супротну правилима унутрашњег реда или мерама
заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен је да :
1.
легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без
личних исправа, чији му идентитет није познат, приведе надлежном органу
унутрашњих послова;
2.
затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу, одобрење, пријаву
радова, улазницу или други документ којим доказује статус Корисника, односно
Посетиоца, и неко од права у вези радова и активности које обавља;
3.
изврши преглед свих врста возила и товара;
4.
изврши сваки преглед, осим станова и других просторија за чији је преглед
потребан судски налог, а посебно преглед:
пртљага и личних ствари,
улова и средстава за лов,
алата и средстава за сакупљање биљака и животиња;
5.
привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или
кривично дело и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог
дела, укључујући делове и примерке живог и неживог света, као и да ове
предмете, без одлагања, преда Управљачу заштићеног подручја ради чувања;
6.
затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и
уклањање штетних последица, а посебно:
привремено забрани радове и активности које се обављају без прописаних
сагласности или одобрења, као што су научна и друга истраживања,
образовне и спортске активности и слично;
забрани на лицу места радове и активности које се обављају противно
одредбама овог правилника и правима противпожарне заштите;
нареди пуштање на слободу односно враћање у природу здравих и
неповређених примерака животиња уколико је то за њих безбедно.
Члан 49.
Када утврди радњу учињену супротно правилима унутрашњег реда или мерама
заштите природе прописаним у складу са законом, чувар саставља записник.
Садржај записника или опис који се уноси у записник је саопштење оног што је
затечено, нађено, утврђено или на други начин прибављено и констатовано.

-

У садржај се обавезно уносе:
подаци о извршиоцима недозвољене радњи, а ако је извршилац непознат,
то се констатује уз основну претпоставку о могућем извршиоцу;
начин и време извршења радње, средства и алати којима је радња
извршена;
подаци о сведоцима и другим расположивим доказима ако постоје;
настала штета, документована што прецизнијим подацима и по могућству
фотографијом;
подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5. члана 46.;
записник је састављен у оноликом броју примерака колико захтева
конкретна ситуација, а ако је контроли присутна нека друга заинтересована
страна, један примерак записника уручује се и њој.
Управљач ће прописати образац записника из овог члана.

Члан 50.
О привремено одузетим предметима из члана 47. чувар издаје потврду са
тачним подацима о врсти и количини.
Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привремено одузетих
предмета, и предузима радње за даље поступање са примерцима одузетих и нађених
животињских или биљних врста, минерала, кристалних творевина, фосилних остатака
и артефаката, укључујући њихово збрињавање док се ствар не реши.
О привремено одузетим предметима Управљач води евиденцију са подацима о
врсти, количини, разлогу привременог одузимања, лицу коме су предмети привремено
одузети и чувару који је предмете привремено одузео.
Члан 51.
Чувар у вршењу службе поступа стручно, ауторитативно и одговорно, у складу
са овлашћењима која има, водећи посебно рачуна о угледу Управљача.
Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активности, чији садржај
прописује Управљач.
XIV ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Члан 52.
На подручју споменика природе планирају се и спроводе мере заштите од
пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике
Србије”, број 111/09), Законом о шумама и прописима донетим на основу тих закона,
планом управљања Спомеником природе и плановима заштите од пожара.
Управљач доноси план заштите од пожара за подручје Споменика природе
сходно члану 47. Закона о заштити од пожара и одредбама Уредбе о разврставању
објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Службени
гласник Републике Србије”, број 76/10).
ХV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Акта предвиђена овим правилником Управљач ће донети најкасније у року од
шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 54.
Надзор над применом овог правилника врши Министарство.
Члан 55.
Управљач ће извод из овог правилника, са основама унутрашњег реда и
забрањеним радњама/активностима, истакнути на погодан и видан начин у насељима,

туристичким центрима и локалитетима и на другим местима бројнијег окупљања и
чешћег проласка Посетилаца и Корисника.
Члан 56.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у ,
„Службеном листу града Ниша”.

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША

