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На основу члана 15. Закона о шумама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 83/92, 
54/93, 60/93 и 48/94), члана 50. Закона о заштити животне средине ("Службени 
гласник РС", бр. 60/91, 83/92, 53/95), члана 9. став 1. Уредбе Владе Републике 
Србије о заштити Парка природе Голија ("Службени гласник РС", број 45/01), 

Управни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" на 
седници одржаној 1. јула 2002. године, доноси 

Правилник о унутрашњем реду у Парку природе 
Голија 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику 
РС", бр. 63/2003 од 20.6.2003. године. 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Правилником о унутрашњем реду у Парку природе Голија (у даљем тексту: 
Правилник), уређују се правила за спровођење режима заштите и развоја Парка 
природе Голија (у даљем тексту: Парк), и то на начин и услови за: 

1. кретање и боравак посетилаца у Парку; 
2. коришћење флоре и фауне (лековитог биља, гљива, шумских плодова, ловне 

и риболовне фауне, пашњака, и слично); 
3. коришћење рекреативних и других јавних површина; 
4. коришћење путева (јавни, шумски, локални, и слично), кретање и паркирање 

возила; 
5. постављање информативних, рекламних и других ознака; 
6. коришћење заштитног знака Парка природе Голија; 
7. други услови обезбеђења режима заштите, са посебним забранама и 

ограничењима, прописаним Уредбом о заштити Парка природе Голија ("Службени 
гласник РС", број 45/2001), у спровођењу заштите и развоја Парка. 

Члан 2. 

Одредбе овог правилника односе се на сва правна и физичка лица, која на било 
који начин, користе природне вредности и подручје Парка. 

Члан 3. 

Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" (у даљем тексту: 
Предузеће), остварује унутрашњи ред у Парку, у складу са законом, овим 
правилником и Правилником о чувању шума. 

Члан 4. 

Посетиоцем, у смислу овог правилника, сматра се особа која, организовано или 
самостално, долази у Парк ради: 

- упознавања са вредностима Парка природе Голија, 
- одмора, 
- рекреације, и 
- коришћења других услуга. 

Члан 5. 

Посетиоцима, у смислу члана 4. овог правилника, не сматрају се, и то: 
- лица која имају пребивалиште или су власници земљишта на подручју Парка; 
- лица која им долазе у госте и не користе услуге које се пружају на подручју 

Парка; 
- лица која су запослена или обављају службене радње на подручју Парка; 
- пословни партнери Предузећа. 

II. ПРАВИЛА О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ 
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Кретање и боравак посетилаца 
Члан 6. 

За време боравка у Парку, посетиоци су дужни да се придржавају законских 
одредби (члан 107. Закона о заштити природе), одредаба Правила о унутрашњем 
реду, упутстава са информационих табли и других ознака и упутстава овлашћених 
лица Предузећа. 

Члан 7. 

Улаз, пролаз и боравак на територији Парка контролишу овлашћена лица 
Предузећа. 

Посетилац је дужан да се пријави надлежном органу и купи боравишну карту за 
период боравка у Парку. Уколико посетилац долази са моторним возилом, 
пријављује и регистарски број свог моторног возила. 

Начин продаје, евидентирања, контроле и висине накнаде, утврдиће се 
посебним актом надлежног органа. 

Члан 8. 

Кретање на подручју Парка дозвољено је по јавним путевима изван I зоне 
заштите, по уређеним теренима и стазама намењеним за спорт и рекреацију, и 
другим местима намењеним посетиоцима Парка. 

Посетиоци се могу кретати пешице, запрежним и моторним возилима, скијама, 
балоном, параглајдингом и змајевима. Избор начина кретања мора се ускладити са 
наменом која је предвиђена за тај простор. 

Члан 9. 

Организоване групе могу обилазити подручја Парка, уз претходну сагласност 
Предузећа и добијања дозволе за групне посете. 

Захтеве за издавање дозвола посетиоцима решавају надлежни органи управе 
Парка на начин прописан Законом о управном поступку. 

III. КОРИШЋЕЊЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ 
Члан 10. 

Коришћење флоре и фауне (лековитог биља, гљива, шумских плодова, ловне и 
риболовне фауне, пашњака и слично), може се вршити под следећим условима, и 
то: 

1. да су врсте флоре и фауне, чије коришћење није, законом или другим 
прописима, забрањено; 

2. да коришћење флоре и фауне буде у складу са шумским, ловним и 
риболовним основама; 

3. да се брање и сакупљање лековитог биља, шумских плодова и гљива, може 
вршити само уз претходно одобрење Предузећа, у смислу одређивања подручја, 
начина и времена брања и коришћења; 

4. да се врсте флоре и фауне, које су заштићене посебним актом о контроли 
коришћења и промету дивљих биљних и животињских врста, користе на начин и 
под условима предвиђеним тим актом; 

5. да се риболов врши, на деловима вода, на начин и под условима које одреди 
Предузеће, а у складу са риболовним основама; 

6. да се дивљач може ловити у складу са ловном основом, уз одобрење 
Предузећа и уз пратњу чувара Парка. Кретање ловачких и других паса, ван сеоског 
подручја, дозвољено је са повоцем и уз контролу власника; 

7. да се пчеларење може вршити само уз претходно одобрење Предузећа, у 
смислу одређивања подручја, начина и времена коришћења; 

8. да се пашарење стоке врши уз претходно одобрење Предузећа, на простору 
где је дозвољена паша, под надзором чувара стоке. Пси чувари могу се користити, 
на начин и под условом, да чувар стоке обезбеди и гарантује безбедност осталим 
корисницима Парка. 
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IV. КОРИШЋЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 
Члан 11. 

Рекреативним и другим јавним површинама сматрају се делови територије 
Парка, који су уређени и опремљени за одређену намену рекреације и спорта и 
других видова јавног коришћења (шеталиште, излетничке стазе, ски стазе, 
игралиште, изложбени простор, простор за пружање различитих услуга 
посетиоцима Парка, простор за привремене објекте и слично). 

Члан 12. 

Рекреативне и друге јавне површине морају бити уређене, опремљене, 
одржаване и безбедне, о чему се старају непосредни корисници тих површина. 
Рекреативне површине, које просторним планом добију статус грађевинског 
земљишта, уређују се и опремају у складу са Програмом уређивања и опремања 
грађевинског земљишта. 

Члан 13. 

Накнаде за коришћење рекреативних и других јавних површина, којима управља 
Предузеће, као и накнаде за коришћење Парка природе Голија, плаћа се 
Предузећу у складу са Правилником о утврђивању висине и начина обрачуна 
накнада за коришћење природних вредности и услуга у Парку природе Голија и 
посебним уговорима закљученим између Предузећа и корисника. 

Члан 14. 

Постављање привремених објеката врши се уз претходну сагласност Предузећа 
и под условима које пропише Предузеће. 

V. КРЕТАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Члан 15. 

Кретање и паркирање возила, односно саобраћај на подручју Парка, обавља се 
у складу са утврђеним режимом саобраћаја на јавним путевима и под условима 
утврђеним овим правилником, и то: 

1. кретање моторних возила може се вршити само на јавним путевима; 
2. кретање моторних возила шумским путевима дозвољено је возилима 

Предузећа, Војске Југославије, МУП-а, хитне помоћи и ватрогасне службе, а 
изузетно, возилима других корисника на основу посебне дозволе Предузећа; 

3. возила за зимско одржавање објеката, могу се кретати по утврђеним и 
припремљеним трасама; 

4. возила ватрогасне и полицијске службе, могу се, у циљу извршавања 
службених радњи, кретати по свим проходним теренима изван I зоне заштите; 

5. у случају потребе, за возила Војске Југославије, кретање је дозвољено изван 
јавних и шумских путева и изван I зоне заштите, на основу посебних одобрења и 
услова, уз обавезну санацију терена; 

6. возила се могу паркирати на, само за те намене, одређене површине. 

Члан 16. 

Програм одржавања јавних путева доносе овлашћене организације, уз 
сагласност Предузећа. 

Одржавање шумских путева обезбеђује Предузеће, у складу са Програмом 
заштите и развоја Парка. 

VI. ПОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ, РЕКЛАМНИХ И 

ДРУГИХ ОЗНАКА 
Члан 17. 

1. Предузеће поставља прописане ознаке на прилазима и границама Парка у 
складу са прописом о начину обележавања заштићених природних добара. 

2. Постављање информационих табли и других ознака ради презентације и 
афирмације природних вредности Парка и пружање информација посетиоцима о 
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условима кретања, правилима о унутрашњем реду, могућностима коришћења и 
слично. 

Рекламне и друге ознаке на подручју Парка могу се постављати, искључиво, уз 
претходно одобрење Предузећа и у складу са јединственим стандардима. 

Постојеће ознаке морају се ускладити у року од шест месеци, од дана ступања 
на снагу овог правилника. Неусклађене ознаке, Предузеће ће отклонити на терет 
корисника. 

Члан 18. 

Корисници Парка могу, у рекламне сврхе, користити име и заштитни знак Парка, 
уз претходно одобрење Предузећа. 

Фотографисање и снимање, у комерцијалне сврхе, може се изводити уз 
претходно одобрење Предузећа. 

Члан 19. 

За све рекламе и ознаке, постављене на подручју Парка, плаћа се накнада 
утврђена Правилником о утврђивању висине и начина обрачуна накнада за 
коришћење природних вредности и услуга у Парку природе Голија. 

VII. ИЗВОЂЕЊЕ НАУЧНИХ И ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 
Члан 20. 

На подручју Парка могу се вршити научни и истраживачки радови, уз претходну 
сагласност Предузећа, на начин којим се не изазивају оштећења природних 
добара, а у складу са посебним условима који се одређују у поступку прибављања 
сагласности од Предузећа. 

Подаци добијени истраживањем обавезно се достављају Предузећу ради 
евидентирања и чувања. 

VIII. ОБАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И 

ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ 
Члан 21. 

Туристичке, угоститељске и друге делатности на подручју Парка обављају се у 
складу са Законом, као и одређеним режимом заштите и граничним капацитетима 
које утврђује Просторни план. 

Програми корисника који обављају ове делатности на подручју Парка, морају се 
ускладити са Програмом заштите и развоја Парка. 

Члан 22. 

Сви објекти морају бити максимално опремљени средствима за заштиту од 
пожара и морају се заменити у року од пет година системи грејања, ако нису на 
плин, струју, огрев. Нови објекти морају имати системе грејања на дозвољене 
врсте горива. 

IX. ПРАВИЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 
Члан 23. 

Одржавање чистоће у Парку обавеза је свих корисника на припадајућим 
парцелама и објектима. 

Власници објеката дужни су да уредно одржавају и уређују објекте (фасаде, 
ограде, двориште и прилазне путеве и стазе). 

Члан 24. 

Корисници Парка дужни су да се придржавају неких општих правила: 
1. депоновање грађевинског и другог материјала може се вршити, уз одобрење 

Предузећа, на начин и на месту које одреди Предузеће; 
2. паљење корова, лишћа, грања и слично, као и ложење отворене ватре, по 

правилу се не може вршити, осим изузетно, по одобрењу и у складу са Програмом 
заштите од пожара Предузећа и на местима предвиђеним за ту намену; 

3. при уклањању снега и леда забрањено је коришћење индустријске соли; 
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4. подземне и надземне воде, скретање водотока, изградња брана и каптирање 
извора, може се изводити, на начин и под условима утврђеним Просторним 
планом. Отпадне воде, без претходног пречишћавања на начин и под условима 
прописаним законом, не могу се испуштати у простор Парка. 

5. не могу се депоновати комунални, индустријски и радиоактивни отпад, и друге 
опасне материје на подручју Парка. Није дозвољено бацање отпада на подручју 
Парка изван, за те намене, постављених објеката и судова. 

X. НАЧИН ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ, ОДОБРЕЊА И 

ВРШЕЊЕ НАДЗОРА 
Члан 25. 

Захтев за издавање сагласности, односно одобрење, подноси се Предузећу, у 
његовој територијално припадајућој организационој јединици, на нивоу Шумске 
управе. 

Органи за решавање захтева су: директор Шумског газдинства, генерални 
директор и Управни одбор Предузећа, у складу са утврђеним надлежностима. 

Захтеве, за чије решавање није утврђена надлежност, решава Управни одбор 
Предузећа. 

На сваки захтев, сагласност даје управник Парка. 

Члан 26. 

Надзор над спровођењем правила, утврђеним овим правилником, врши Служба 
надзора Предузећа, чија су организација, права и обавезе прописани Правилником 
о служби надзора. 

Члан 27. 

Обавеза надзорника је да контролише спровођење правила унутрашњег реда, 
чување шума, ловишта, риболовних подручја и обавља и друге послове у складу са 
законом и Правилником о чувању шума. 

Обавеза надзорника у вршењу службе је да установи да ли је учињена радња 
супротна одредбама Уредбе о заштити Парка природе Голија, Закона о шумама и 
Правилника о унутрашњем реду, или када постоји основана сумња да је учињено 
кривично дело или прекршај, овлашћен је да поступи у складу са одредбама члана 
8. Правилника о служби надзора. 

Члан 28. 

Надзорна служба дужна је да у остваривању режима заштите, користи права 
везана за активну легитимацију, и да у року од 24 часа обавести, писменим путем, 
директора Шумског газдинства о свим променама у простору Парка. 

Директор Шумског газдинства, у обавези је, да у року од три дана, о свему, као и 
о предузетим мерама, писменим путем обавести управу Парка. 

Члан 29. 

Казнене одредбе предвиђене за кривична дела, привредне преступе и прекршаје 
непосредно се примењују при коришћењу права из активне легитимације. 

Новчана средства, која се остварују наплатом новчаних казни на лицу места од 
стране чувара, приход су Предузећа. 

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 30. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

Број 11/2002-4 
У Новом Београду, 1. јула 2002. године 

Председник Управног одбора, 
др Слободан Милосављевић, с.р. 

 


