Правилник о унутрашњем реду у Каменичком парку
На основу члана 6. став 1 алинеја 2 Одлуке о заштити споменика природе „Каменички
парк“ (Сл. Лист Града Новог Сада број 54/2008) и члана 29 Статута ЈКП“Градско
зеленило“ Нови Сад, Управни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад на 62. седници ,
одржаној 27.04.2010. године доноси
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ У СПОМЕНИКУ
ПРИРОДЕ „КАМЕНИЧКИ ПАРК“
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Споменик природе Каменички парк у Сремској Каменици стављен је под заштиту
Одлуком о заштити Каменичког парка бр. 35-1080/2007-I од 26.12.2008. године коју је
донела Скупштина Града Новог Сада ( у даљем тексту Одлука).
У складу са чланом 5. Одлуке старање о Каменичком парку поверено је Јавном
комуналном предузећу “Градско зеленило“ Нови Сад (у даљем тексту Управљач).
ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад остварује унутрашњи ред у складу са Одлуком (Сл.
Лист Града Новог Сада бр. 54/2008) и овим Правилником.
Члан 2.
Овим Правилником ближе се уређују правила за спровођење режима заштите и развоја
споменика природе „Каменички парк“ (у даљем тексту Каменички парк) и регулишу
начин и услови за:
1. кретање и боравак посетилаца у Каменичком парку;
2. начин на који ће се понашати корисници непокретности при кретању; боравку и
обављању послова на заштићеном подручју;
3. коришћење рекреативних и других јавних површина;
4. коришћење флоре и фауне;
5. постављање информативних и других ознака;
6. обављање научних истраживања и образовних активности;
7. организовање чуварске службе;
8. одржавање уредности и чистоће Каменичког парка.
Члан 3.
Одредбе овог Правилника односе се на посетиоце и лица која на било који начин користе
вредности заштићеног природног добра и подручје Каменичког парка.
Под посетиоцем у смислу овог Правилника сматра се особа која организовано или
самостално долази у Каменички парк ради:
- упознавања са вредностима заштићеног природног добра;
- одмора;
- рекреације;

- научно-истраживачког рада;
- спровођења образовних активности;
- коришћења услуга Управљача;
- коришћења других услуга.
Под корисником непокретности сматра се свако правно и/или физичко лице, које је
корисник територије (катастарске јединице) у Каменичком парку.
ПРАВИЛА УНУТРАШЊЕГ РЕДА
КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА И КОРИСНИКА НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 4.
За време боравка у Каменичком парку, посетиоци и корисници непокретности су дужни да
се придржавају законских одредби, одредби овог Правилника, упутстава са
информационих табли и упутстава овлашћених лица Управљача.
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНУХ РЕСУРСА И ПОСЕБНА ПРАВИЛА УНУТРАШЊЕГ
РЕДА
Члан 5.
Природним и створеним ресурсима у смислу овог Правилника сматрају се вегетација,
фауна, земљиште и вода.
Брање и сакупљање лековитог биља, шумских плодова и гљива може се вршити у складу
са уговором који Управљач закључи са корисником флоре и фауне, и уз претходну
сагласност Управљача.
Радови и активности на редовном одржавању и развоју Каменичког парка обављају се у
складу са плановима и програмима Управљача.
Свако коришћење природних ресурса мора бити усмерено у правцу одрживог развоја
заштићеног природног добра. Управљач ће односе у овом смислу са корисницима
непокретности дефинисати посебним правним актима.
Члан 6.
На подручју Каменичког парка независно од режима заштите, забрањено је да се:
1. мења намена површина;
2. неплански сече, вади, бере и оштећује парковско биље;
3. одржавају бициклистичке и мото трке;
4. предузимају радови који би угрозили опстанак темељних природних вредности и
вртноархитектонских елемената парка, као и радови који би довели до промене пејзажноархитектонског стила;
5. употребљавају хемијска средства која би угрозила темељне природне вредности парка и
животну средину;
6. постављају радио и ТВ антенски стубови и антенски стубови мобилне телефоније.
У режиму заштите ИИ степена забрањено је и:

1. изводити земљане и грађевинске радове, осим радова који су у функцији заштите,
унапређења и одрживог коришћења природног добра, радова предвиђених пројектом
обнове парка као и радове на постојећим објектима и инфраструктури;
2. подизати насип, градити марине и постављати понтоне;
3. користити грађевински материјал који није у складу са стилом и обликом и
карактеристикама парковне архитектуре;
4. постављање контејнера;
5. кретање, заустављање и паркирање моторних возила осим возила службе одржавања
парка;
6. користити парковске површине за подизање кампова, изградњу спортских објеката и
одржавање спортских игара;
7. постављати тезге и објекте типа „луна парка“ осим за време првомајских празника на за
то одређеним местима;
8. градити објекте типа туристичког инфо центра, сувенирнице, ресторане
посластичарнице.
У заштитној зони забрањено је:
1. изградња индустријских објеката;
2. сађење инвазивних врста дендрофлоре.
КОРИШЋЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 7.
Постављање објеката врши се уз услове и сагласност Управљача, уз претходно
прибављано мишљење Завода за заштиту природе.
Члан 8.
Саобраћај на подручју Каменичког парка одвија се на начин и под условима које пропише
Управљач, односно у складу са Одлуком о заштити Каменичког парка.
Члан 9.
На подручју Каменичког парка није дозвољено извођење паса без поводца и брњице.
ПОСТАВЉАЊЕ ПРОПИСАНИХ ИНФОРМАТИВНИХ, РЕКЛАМНИХ И ДРУГИХ
ОЗНАКА
Члан 10.
Управљач поставља прописане ознаке на прилазима и границама Каменичког парка у
складу са Правилником о обележавању заштићеног природног добра (Сл. Гласник РС, бр.
30/92,24/94, и 17/96)

Члан 11.
Поред прописаних ознака заштићеног природног добра постављају се и информативне
табле и друге ознаке ради презентације и афирмације природних вредности Каменичког
парка и табле о информацијама посетиоцима о забранама прописаним Одлуком о заштити
Каменичког парка, условима кретања, унутрашњем реду, могућностима коришћења и
слично.
Члан 12.
Постављање рекламних табли на подручју Каменичког парка могуће је једино уз
претходну сагласност Управљача и у складу са јединственим стандардима.
Корисници Каменичког парка могу у рекламне сврхе користити име и заштитни знак
Каменичког парка уз претходну сагласност Управљача.
Фотографисање и снимање Каменичког парка у комерцијалне сврхе може се изводити уз
претходно одобрење Управљача.
Активности из овог члана обављају се у складу са уговором који Управљач закључи са
корисником.
Члан 13.
За све ознаке из члана 11. овог Правилника плаћа се накнада утврђена посебним актом
Управљача.
ИЗВОЂЕЊЕ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА, ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА И
ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ
Члан 14.
На подручју Каменичког парка могу се вршити научна истраживања и изводити
истраживачки радови, уз претходну сагласност Управљача према следећим правилима:
1. за сваки организован улазак у Каменички парк у циљу спровођења научноистраживачког рада, истраживачког рада и образовних активности (едукације) мора се
прибавити дозвола Управљача;
2. научно-истраживачки рад и истраживачки радови и едукација врше се на начин којим се
не изазивају трајна оштећења природних и створених вредности, односно не угрожавају
основне вредности Каменичког парка (дендрофлора,цветних површина, вртноархитектонски елементи) и бројност и стабилност ретких и угрожених врста флоре и
фауне;
3. приликом извођења научних истраживања и истраживачких радова и едукације није
дозвољено уништавање и угрожавање природних и створених вредности и еколошке
равнотеже;
4. за коришћење врста флоре и фауне које су природне реткости, особе које те радове
изводе морају поседовати одговарајуће уверење министарства надлежног за заштиту
животне средине;
5. за извођење научно-истраживачких радова и истраживачких радова, особе које те

радове изводе, односно одговорна лица, морају поседовати акт са условима заштите
природе и животне средине који издаје Завод за заштиту природе Србије, као и
одговарајућа одобрења односно сагласности Управљача;
6. након завршетка, верификације или објављивања резултата научних истраживања и
истраживачких радова, подаци, односно примерак публикованих резултата доставља се
Стараоцу ради евидентирања и коришћења у сврху мониторинга, програмирања
активности на заштити и развоју Каменичког парка.
ОБАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 15.
Туристичке активности обављају се у складу са одредбама Правилника, утврђеним
режимом заштите, програмом заштите и развоја Каменичког парка и другим планским
актима, а уз сагласност Управљача и Завода за заштиту природе.
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
Члан 16.
Одржавање чистоће на подручју Каменичког парка обавеза је свих корисника и
посетилаца
Члан 17.
На подручју Каменичког парка забрањено је :
1. бацање отпада и депоновање материјала осим изузетно,по одобрењу Управљача и на
начин и на месту које одреди Управљач;
2. паљење корова, лишћа, грања;
3. ложење отворене ватре осим на посебно утврђеним и уређеним местима које одреди и
одобри Управљач у складу за Правилником заштите од пожара (само за првомајске
празнике).
ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Члан 18.
Ради обезбеђења унутрашњег реда и укупне заштите Каменичког парка Управљач
организује чуварску службу Каменичког парка. Чуварска служба Каменичког парка је
организована у склопу службе физичко-техничког обезбеђења ЈКП “Градско зеленило“
Нови Сад, а у складу са одредбама Правилника о условима које мора да испуњава
управљач заштићеног подручја („Службени гласник РС“, бр. 85/2009).

Члан 19.
Управљач организује и спроводи одговарајућу обуку чувара у складу са утврђеним
дужностима чуварске службе, а посебно у погледу познавања својстава и карактеристика
Каменичког парка, природних и створених вредности, унутрашњег реда и законских
прописа који се односе на заштиту природних и створених вредности.
НАЧИН ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ, ОДОБРЕЊА И ВРШЕЊЕ НАДЗОРА
Члан 20.
Захтев за издавање сагласности, односно одобрења за коришћење природних вредности у
Каменичком парку подноси се Управљачу, на адресу ЈКП „Градско зеленило“, булевар
Михајла Пупина бр. 25/И, 21000 Нови Сад.
Члан 21.
Надзор над спровођењем правила унутрашњег реда у Каменичком парку, утврђених овим
Правилником, врши чуварска служба Управљача. Рад и организација чуварске службе се
уређује Правилником о физичко &ндасх;техничком обезбеђењу ЈКП“Градско зеленило“
Нови Сад.
Обавеза чувара у вршењу послова је да установи да ли је учињена радња супротна
одредбама Одлуке о заштити Каменичког парка, Закона о заштити животне средине и овог
Правилника.
Члан 22.
Чуварска служба је дужна да у остваривању режима заштите користи права везана за
активну легитимацију и да у најкраћем могућем року обавести Управљача о променама и
недозвољеним активностима на подручју Каменичког парка.
Образац службене легитимације чувара заштићеног природног добра прописан је
Правилником о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја („Службени
гласник РС“ бр.36/09).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Правилник је подложан изменама и допунама, у складу са допунама и изменама Законске
основе.
Члан 24.
Правилник ступа на снагу након објављивања на огласној табли и веб сајту ЈКП „Градско
зеленило“ Нови Сад

Члан 25.
Правила утврђена овим Правилником, ставиће се на јавни увид корисницима Каменичког
парка

