
(„Службени гласник РС”, број 81/08) 
 
 На основу члана 43. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93-др.закон, 48/94-др.закон, 53/95 и 135/04) и члана 
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 
и 65/08), 

 Влада доноси  
 

 
У Р Е Д Б У 

о изменама Уредбе о заштити  
Предела изузетних одлика „Шарган – Мокра Гора”  

 
Члан 1. 

 У Уредби о заштити Предела изузетних одлика „Шарган - Мокра Гора” 
(„Службени гласник РС”, бр. 52/05 и 105/05), назив ове уредбе мења се и гласи:  
 

»УРЕДБА О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ШАРГАН-МОКРА ГОРА”« 
 

 
Члан 2. 

            Члан 1. мења се и гласи:  
 »Подручје планине Шарган, мокрогорске котлине, долине Белог Рзава и 
јужних делова планине Таре са Добрим и Љутим пољем и долином потока 
Братешина, ставља се под заштиту као Парк природе „Шарган-Мокра Гора” и 
утврђује за заштићено природно добро од изузетног значаја, односно I категорије (у 
даљем тексту: Парк природе „Шарган-Мокра Гора”).« 
 

Члан 3. 
 У члану 2. речи: »Предео изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора”« замењују 
се речима: »Парк природе „Шарган-Мокра Гора”«.  
 

Члан 4. 
 Члан 3. мења се и гласи: 
 »Парк природе „Шарган-Мокра Гора” налази се на подручју општине Ужице, 
на  деловима територије катастарских општина Мокра Гора и Кремна, на подручју 
општине Чајетина, на делу територије катастарске општине Семегњево и на 
подручју општине Бајина Башта, на делу територије катастарске општине Зауглине.  

Укупна површина Парка природе „Шарган-Мокра Гора” износи 10.813,73 ha, 
од чега је 4433,33 ha у државној својини, а 6380,40 ha у приватној и другим 
облицима својине.  
 Опис граница Парка природе „Шарган-Мокра Гора” са графичким приказом 
одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.« 
 

Члан 5. 
 У члану 4. речи: »Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора”  замењују 
се речима „Парка природе „Шарган-Мокра Гора”«.  
 Тачка 3. мења се и гласи: 
 »3. Режим заштите III степена, укупне површине 9.274,29 ha, КО Мокра Гора, 
КО Кремна, КО Семегњево и КО Зауглине, на осталом делу Парка природе 
„Шарган-Мокра Гора”.« 
 

 



 
Члан 6. 

 У члану 5. став 4. речи: »Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора”« 
замењују се речима: »Парка природе „Шарган-Мокра Гора”«.  
 

Члан 7. 
   
 У члану 6. став 1. речи: »Пределу изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора”« 
замењују се речима: »Парку природе „Шарган-Мокра Гора”«.  
 

Члан 8. 
 У члану 7. став 1. речи: »Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора”« 
замењују се речима: »Парка природе „Шарган-Мокра Гора”«.  
 

Члан 9. 
 У члану 9. речи: »Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора”« замењују 
се речима: »Парка природе „Шарган-Мокра Гора”«.  
 

Члан 10. 
 У члану 10. став 1. речи: »Предела изузетних одлика „Шарган-Мокра Гора”« 
замењују се речима: »Парка природе „Шарган-Мокра Гора”«.  
 

Члан 11. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  
 
05 број 110-3741/2005-3 
У Београду, 4. септембра 2008. године 
 

 
 

В л а д а 
 

 
Први потпредседник Владе –  
Заменик председника Владе,  

Ивица Дачић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОПИС ГРАНИЦА 
ПАРКА ПРИРОДЕ „ШАРГАН-МОКРА ГОРА” 

 
Крајња западна тачка границе Парка природе „Шарган-Мокра Гора” почиње 

на коти 1174 m на месту званом Бијела липа, на државној граници између Републике 
Србије и  БиХ-Република Српска, односно  на граници између КО Мокра Гора 
(општина Ужице) и КО Заовине (општина Бајина Башта). Од наведене коте граница 
иде у правцу север-североисток дуж границе између КО Мокра Гора и КО Заовине 
која уједно представља и границу Предела изузетних одлика „Заовине”. У овом делу 
граница прелази преко коте 989 m на локалитету Божурица, сече корито реке Бели 
Рзав, у наставку прати ток његове притоке Трешњице и прелази преко узвишења 
Мраморак.У продужетку, пратећи административну границу наведених катастарских 
општина и источну границу Предела изузетних одлика „Заовине”, граница овог 
парка природе сече Радељевски поток и по изохипси наставља у правцу севера 
пролазећи непосредно испод коте 1304 m на локалитету Овсјек. Од Овсјека граница 
иде преко Никшића преседа, прелази преко коте 1304 m, затим наставља преко 
Змајевца, скреће према северозападу западним обронцима Милошевца где прелази 
преко коте 1368 m, наставља испод подножја брда Гавран, долази до коте 1337 m на 
локалитету Бијела вода и иде у правцу северозапада све до локалитета непосредно 
испод коте 1150 m. Од ове тачке граница скреће према североистоку преко места 
звано Гувниште пратећи и даље границу између општина Ужице (КО Мокра Гора) и 
Бајина Башта (КО Коњска Река). У продужетку граница овог природног добра прати 
границу КО Коњска Река и КО Кремна (општина Ужице) западним ободом Љутог 
поља преко коте 1235 m, а затим и западним ободом Карајића баре, које су у 
границама овог парка природе, долази до коте 1282 m на Јањића брду. Од  наведене 
коте скреће према истоку дуж границе Националног парка „Тара”, односно 
спољашњим ободима одељења 110/а, 111/а и 132/а ГЈ Тара, на административној 
граници између КО Кремна (општина Ужице) и КО Бесеровина (општина Бајина 
Башта). У продужетку, у правцу североистока, граница иде дуж границе 
Националног парка „Тара” ободом одељења 134/б у КО Кремна, а затим наставља 
спољашњим ободом одељења 134/а и 135/а ГЈ „Тара” пролазећи преко коте 1293 m 
на локалитету Паљевине, односно пратећи границу између КО Кремна и КО 
Зауглине (општина Бајина Башта). Даље граница малим делом улази у КО Зауглине 
пратећи спољашњи обод одељења 136/а и 149/а ГЈ „Тара”, а затим наставља 
границом КО Кремна и КО Зауглине у правцу североистока до коте 1226 m на 
локалитету Гребен где почиње граница између КО Кремна и КО Рача (општина 
Бајина Башта). И ова административна граница прати границу Националног парка 
„Тара”, односно ободе одељења 152/1, 167/а, 168/а, 169/а и 170/а ГЈ „Тара”, све до 
коте 1153 m на Тарабића брду. Од наведене коте, граница Парка природе „Шарган- 
Мокра гора” одваја се од границе Националног парка „Тара” и спушта 
праволинијски у правцу југа до локалног земљаног пута Расово – Добро поље, 
односно до његове раскрснице са локалним земљаним путем који води у Кошутово,  
улазећи у КО Кремна. Од наведене раскрснице, граница се вијугаво спушта у правцу 
југа пролазећи преко коте 1228 m на брду Караула,  преко Барица, затим преко коте 
1136 m и коте 1137 m на брду Кик, а затим вододерином у Курјачком долу до коте 
1234  m на Острељцу и земљаним путем преко локалитета Ивица до коте 1257 m на 
брду Ивички оглавак. Од наведене коте граница скреће према југоистоку пратећи 
земљани пут преко Кулиша пролазећи поред коте 1148 m, а затим долази до коте 
1082 m на Мргачевом брду. Од ове коте наставља према истоку земљаним путем до 
коте 830 m изнад трасе магистралног пута  Ужице – Вишеград и железничке станице 



Шарган – Витаси, спушта се на овај магистрални пут, сече га код локалитета 
Братешина, обухвата железничку станицу Шарган – Витаси, савија према југоистоку 
и наставља вододелницом и коритом потока пратећи границе одељења 18 и 36 ГЈ 
„Шарган” на територији КО Мокра Гора (општина Ужице). Од одељења 36, граница 
се креће у правцу југоистока коритом потока и долази до тачке разграничења 
одељења 65 и 64 ГЈ „Шарган”.Затим граница лучно савија  дуж спољашњих граница 
одељења 64, 63 и 62 ГЈ „Шарган” улазећи у територију КО Семегњево (општина 
Чајетина). У наставку прелази преко коте 723 m, прати вододелницу на темену брда 
Ђого, долази до вододелнице на локалитету Шпијунски ловци где поново улази на 
територију КО Мокра Гора и прати спољашње границе одељења 59, 55 и 51 ГЈ 
„Мокра гора-Пањак”. У наставку, од места Којадиновићи до локалитета Божурица, 
граница праволинијски пресеца земљиште у приватној својини у правцу запада и 
долази до границе одељења 36 ГЈ „Мокра гора-Пањак”, наставља вододелницом и 
теменом Божурице и спушта се на регионални пут Ужице – Вишеград. У наставку 
прати овај регионални пут све до државне границе између Републике Србије и БиХ- 
Република Српска. Граница природног добра даље иде државном границом у правцу 
северозапада и долази до почетне тачке на коти 1174 m на месту званом Бијела липа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


