На основу члана 60. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/14), члана 22. став 1. алинеја 12. и члана 30. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр.
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 23. Статута Општине Фоча („Службени
гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина општине Фоча на 27. редовној
сједници дана 02.07.2015. године д о н о с и

ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНА ЛЕДЕЊАЧА”

I
Овом одлуком врши се проглашење заштићеног подручја и ставља под
заштиту пећина Ледењача, као споменик природе (у даљем тексту: Споменик
природе ,,Пећина Ледењача”).
II
1) Споменик природе „Пећина Ледењача“ је спелеолошки објекат који је
значајан због својих научних, естетских, образовних, културних и природних
вриједности, које уживају посебну заштиту.
2) Споменик природе „Пећина Ледењача“ проглашава се природним добром
и заштићеним подручјем због специфичних обиљежја и вриједности које посједује, а
то су: хоризонтални облик карстног рељефа, морфолошки, једноставан подземни
објекат, сиромашан пећинским накитом.
3) Споменик природе „Пећина Ледењача“ представља простор некадашњег
боравка праисторијских људи и једна је од пећина у Републици Српској код којих
постоје праисторијски цртежи испред улаза, који су по љепоти, атрактивности и
оригиналности јединствени на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине,
а сматра се да највјероватније потичу из периода Бронзаног доба.
III
1) Споменик природе „Пећина Ледењача“ налази се на територији источног
дијела Републике Српске, на подручју општина Фоча, у околини насеља Миљевина,
атар села Будањ.
2) Заштићено подручје обухвата катастарске парцеле означене као: дио к.ч.
бр. 1184, површине 3,9 хектара, КО Будањ и дио к.ч. бр. 2445, површине 3,5 хектара,
КО Козја Лука, укупне површине зоне заштите 7,4 хектара.
IV
1) Заштићеним подручјем Споменика природе „Пећина Ледењача“ управља
Општина Фоча (у даљем тексту: Управљач).
2) Управљач може предметно природно добро повјерити на управљање
другом правном лицу, које испуњава законом прописане услове у погледу стручне,
кадровске и организационе оспособљености за обављање послова заштите,
унапрјеђења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја.

V
1) На подручју Споменика природе „Пећина Ледењача“ установљава се
режим заштите II степена – активна заштита.
2) На заштићеном подручју Споменика природе „Пећина Ледењача“, у
смислу одржавања, уређивања и развоја природног добра, као дозвољене активности
у складу са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона о заштити природе (у даљем тексту:
Закон) дозвољава се:
- научно истраживање,
- пољопривредна производња домаћинстава у индивидуалном режиму,
- подизање аутохтоних састојина лишћара на површинама под шикарама и
шибљацима, ако су услови повољни, уз очување постојеће аутохтоне вегетације,
- изградња нових објеката и извођење радова који су у функцији презентације
и заштите заштићеног природног добра, а који су наведени у елаборату о приједлогу
стављања под заштиту пећине Ледењача као природног добра – уређење
саобраћајница, прихватних површина и друго или у одговарајућем планском акту
Споменика природе,
- задржавање постојећих траса саобраћајница, а може се предвидјети и
асфалтирање искључиво оних саобраћајница које ће водити до планираног паркинга
да би се омогућило повезивање насеља и постојеће локације посебне намјене,
- задржавање електромреже подручја на постојећим правцима, док се не
стекну услови за њену реконструкцију у цјелини или у дијеловима, уз обавезно
каблирање,
- прикључивање нових објеката, уз обавезно каблирање на мјестима гдје се
нарушава амбијентална цјелина,
- јавно освјетљење на урбанизованим површинама, које може имати
искључиво пејзажни карактер, уз употребу одговарајућих свјетлосних тијела.
VI
На заштићеном подручју Споменика природе „Пећина Ледењача“, у циљу
одржавања, уређивања и развоја природног добра и спровођења режима заштите II
степена, у складу са чланом 63. став 1. тачка д) Закона, забрањује се:
- индустријска експлоатација минералних и неминералних сировина на
цијелом подручју, осим ако се не ради о стратешким сировинама, при чему одлуку
доноси надлежни орган у складу са Законом о рударству,
- примарна прерада и предконцентрација сировина, осим у случају
стратешког интереса, при чему се утврђују посебни услови заштите животне
средине,
- депоновање примарних и секундарних јаловина, комуналног, индустријског
и другог отпада и вишкова земље са откопа на заштићеном подручју,
- изградња индустријских, инфраструктурних, привредних, хидротехничких
и других објеката чији рад и постојање могу изазвати неповољне промјене квалитета
земљишта, вода, ваздуха, живог свијета, љепоте предјела, културних добара и
њихове околине,
- промјена намјене површина, изузев промјена које проистичу из програмских
докумената Управљача,
- градња стамбених, економских помоћних објеката пољопривредних
домаћинстава и викенд - објеката изван грађевинских подручја, утврђених посебним
планским и урбанистичким документима, односно градња објеката пољопривредних
домаћинстава изван постојећих грађевинских парцела до доношења тих докумената,
- просијецање било које нове саобраћајнице, уколико није утврђена важећим
просторним или урбанистичким планом, или гранским основама које су усаглашене
са режимима и мјерама заштите подручја,
- узимање фосилоносних материјала са геолошких профила,

- свака промјена постојеће морфологије терена и водотока, превођење вода из
једног у други водоток и измјена хидродинамичних карактеристика и режима
водотока без сагласности надлежних институција,
- извођење хидрогеолошких радова без сагласности Републичког завода за
заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод) и
Управљача,
- каптирање извора, изградња хидротехничких објеката (акумулација, брана и
др.), укључујући и регулацију водотока,
- свако преграђивање водотока и изградња рибњака,
- формирање депонија било које врсте отпада,
- формирање мрциништа на подручју отвореног карста,
- складиштење, депоновање и бацање комуналног отпада и отпадних
материјала свих врста ван мјеста одређених за ту намјену, као и нерегулисано
формирање мрциништа и одлагање стајског ђубрива,
- руковање отровним хемијским материјама, нафтним дериватима и другим
опасним материјама,
- уништавање шумских комплекса и њихово уситњавање,
- чиста сјеча у природним састојинама и крчење шума, кресање лисника и
прекомјерно коришћење дрвне масе у односу на циљеве и принципе газдовања
шумама,
- крчење шума и обављање других радњи на мјестима и на начин који могу
изазвати процесе јаке и ексцезивне водне ерозије и неповољне промјене предјела,
- преоравање природних ливада и пашњака,
- садња, засијавање и насељавање врста биљака страних за природни живи
свијет овог подручја, осим за потребе спречавања ерозије и клизишта,
- сакупљање и коришћење свих заштићених дивљих биљних и животињских
врста,
- уништавање дивљих врста биљака и животиња заштићених као природне
ријеткости или других законски регулисаних категорија,
- насељавање врста животиња страних за природни живи свијет овог
подручја, у слободном простору.
VII
1) План управљања за заштићено подручје Споменика природе „Пећина
Ледењача“ доноси Скупштина општине Фоча, уз претходну сагласност
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту:
Министарство) и стручно мишљење Завода, у складу са Законом.
2) План управљања доноси се у року од двије године од дана доношења ове
одлуке, за чију припрему је одговоран Управљач.
3) До доношења плана управљања, заштита и управљање заштићеним
подручјем спроводи се на основу програма за спровођење мјера управљања, који
доноси Управљач, уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност
Министарства.
VIII
1) Управљач је дужан да обезбиједи унутрашњи ред и чување заштићеног
подручја, у складу са прописом о унутрашњем реду и чуварској служби.
2) Правилник из подтачке 1. доноси Управљач, по предходно прибављеном
мишљењу Завода.
3) Овим правилником утврђује се:
- начин на који ће се понашати посјетиоци, власници и корисници
непокретности при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном подручју,

- мјеста, површине и објекти у којим се ограничава кретање или забрањује и
ограничава обављање одређених радњи и трајање тих мјера,
- врсте дивљих биљака и животиња и друге природне и културне вриједности
које је забрањено уништавати, оштећивати или узнемиравати,
- врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење односно брање,
сакупљање и лов ограничен, као и начин и услови обављања тих радњи,
- начин сарадње са физичким и правним лицима која по различитом основу
користе или су заинтересовани за коришћење природних богатстава и простора,
- услови заштите приликом обављања научних истраживања и образовних
активности,
- услови и мјере за одлагање отпада,
- начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја,
- начин и организација чуварске службе, чувања заштићеног природног
добра, као и опрема и средства неопходна за чување и одржавање.
IX
Средства за заштиту и развој Споменика природе “Пећина Ледењача”
обезбјеђују се из:
- буџета Републике Српске,
- буџета Управљача,
- средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
Републике Српске,
- властитих прихода, који су остварени од услуга које Управљач пружа
посјетиоцима заштићеног природног добра,
- средстава која су обезбјеђена за реализацију програма, планова и пројеката
у области заштите природе,
- донација, поклона и помоћи,
- других извора, у складу са законом.
X
Планирање, уређење и коришћење простора које обухвата заштићено
подручје мора бити у складу са овом одлуком и планом управљања из тачке VII.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча“.
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