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ИСТОРИЈАТ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ У СВЕТУ
Најнегативнији резултат еволутивног, културног и технолошког успона
човечанства је деструкција природе огромних размера. Живот на рачун природних
ресурса је својствен свакој органској врсти, па и самом човеку. Mеђутим, човек од
свог природног окружења граби много више него што му је потребно за
задовољење егзистенцијалних потреба. Оваква антропоцентрична незајажљивост
нарочито је постала погубнa у условима убрзаног раста људске популације.
Од средине XIX до краја XX века уништено је око 50% природних
екосистема и близу 60% тропских кишних шума, а у последњим деценијама XX
века нестало је 37% плодног земљишта и 50% мочварних станишта. Убрзано
уништавање природних станишта и екосистема довело је до ишчезавања 724
савремених животињских врста (87 врста сисара, 131 врста птица, 22 врста
гмизаваца, 5 врста водоземаца, 91 врста риба, итд.), као и готово 900 познатих
врста виших биљака (Baillie & Groombridge, 1996; Walter & Gillet, 1998; Hilton-Taylor
2000), док 65 животињских врста преживљава једино захваљујући посебној бризи у
контролисаним стаништима. У последњој деценији, због уништавања природних
станишта и прекомерне експолоатације врста, озбиљно је угрожен опстанак преко
38.000 органских врста (Baillie, J.E.M., Hilton-Taylor, C. & Stuart, S.N., 2004).
Уколико човек настави овако да се односи према природи, суморна процена је да
ће до 2150. године бити уништена половина свих врста познатих савременој науци
(IUCN, 2007).
Забринутост због прекомерног уништавања природе сеже у далеку
прошлост човечанства. Тако су Платон и Аристотел још у IV веку пре нове ере
писали о проблему прекомерне сече шума и пустошењу планина античке Грчке,
које доводи до уништавања њене лепоте (Радовић & Мандић, 1998), а пропoведник
Мојсије је у Књизи Постања народу Израела пренео Божју поруку да се природа не
сме прекомерно исцрпљивати јер „...седме године земља има сабат (одмор), сабат
за Господа. Не смеш обрађивати земљу, сакупљати плодове, нити орезивати воће.
Земља има годину сабата.“ (Радовић, 2005).
И док су захваљујући кинеској Тао филозофији и јапанској Шинту
филозофији подручја дивљине поштована и чувана као стецишта интензивних
духовних искустава (Badiner 1990, Primack, 1993), преовлађујући принцип западне
филозофије средњег века био је да се природа треба преобратити у богатство
људи. Овакав став према природи довео је до нестанка многих природних
екосистема и врста широм европског континента. Међутим, било је и другачијих
примера. Тако је 1538. године пољски краљ Жигмунд I Стари донео Декрет о
заштити Беловјешке шуме (Belavezhskaya pushcha) као остатка некадашње
средњоевропске прашуме и станишта европског бизона. Истовремено, увео је и
смртну казну за криволов бизона. Ова шума, која је данас заштићена као
национални парк на граници између Пољске и Белорусије, краљевском Повељом
проглашена је и за ловни резерват 1541. године. Ради њене боље заштите, краљ
Владислав III Ваза 1639. године издао је декрет којим је локалне сељане
прогласио краљевским шумарима и ослободио их пореза у замену за бригу о
шумама.
Познат пример првих покушаја заштите делова природе су и Хашке шуме
које су 1576. године заштићене на основу споразума који су принц од Оранжа и
држава Холандија склопили са магистратом Хага (Adams, ed., 1964). На самом
почетку XVIII века, тачније 1703. године, и у царској Русији заштићено је више
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шумских целина намењених за шетњу, као и већи број ретких и импозантних
стабала.
У XIX веку појавиле су се нове идеје о потреби заштите одређених делова
природе. Тако је енглески сликар Џорџ Кeтлин (George Catlin) 1832. године
промовисао идеју о заштити индијанских племена и очувању њиховог
традиционалног начина живота у неком величанственом националном парку
заштићеном од стране америчког Конгреса. Исте године, тадашњи председник
САД, Ендрју Џексон, својим указом ставио је под заштиту Топле изворе у
Арканзасу као резерват природе (Hot Springs Reservation). Убрзо потом, 1836.
године, Пруска је заштитила Ђавоље стене (Drachenfels), репрезентативни
геоморфолошки објекат (Weiner, 1988), а 1858. године шуме у региону Фонтенбло
(Fontainebleau) јужно од Париза заштићене су као резерват природе заједно са
истоименим замком и сликарском школом. Циљ заштите овог комплекса, за коју се
залагао и Виктор Иго, био је узгој дивљачи и проналажење инспирације полазника
сликарске школе.
Након Топлих извора у Арканзасу, следеће велико заштићено подручје у
САД била је Јосемитска долина (Josemitе Valley). Ова шумовита глацијална
долина у западном делу планинског венца Сијера Невада, одлуком америчког
Конгреса, проглашена је заштићеним подручјем под управом државе Калифорнија
1864. године. За њену заштиту, као и за заштиту Секвоја националног парка
(Sequoia National Park) 1880. године, најзаслужнији је био природњак Џон Мјур
(John Muir), који је образовао организацију Sierra Klub, прву невладину
организацију у свету која се залагала за очување природе.
Након експедиција које је 1807. године отпочео Џон Котер (John Cotter) у
региону данашњег Вајоминга, и преношења снажних утисака бројних истраживача
о гејзирима, кључалом блату, топлим изворима, рекама, водопадима и шумама
овог дела САД, амерички Конгрес је 1872. године на тромеђи Вајоминга, Монтане и
Ајдаха прогласио први национални парк на свету. Био је то Национални парк
„Јелоустон“ (Yellowstone National Park), стављен под надзор федералних власти
као „јавно подручје у којем људи могу да уживају“. Знатно касније, 1916. године,
Конгрес је формирао и службу националног парка са директором чија је дужност
била да „сачува природу, све природне и историјске објекте на том подручју, сва
жива бића која су ту присутна, и да омогући будућим генерацијама посете овом
месту“ (Вујић, 2007).
Проглашење Националног парка „Јелоустон“, допринело је да концепт
националних паркова буде брзо прихваћен и изван граница САД. У Аустралији је
1879. године на обалама Тихог океана проглашен Краљевски национални парк
(Royal National Park). Убрзо потом, 1885. године, и Канада је добила своје прво
заштићено подручје. Био је то Национални парк „Банф“ (Banf National Park) у
региону Стеновитих планина. Године 1887. на Новом Зеланду је проглашен
Национални парк „Тонгариро“ (Tongariro National Park), смештен у средишњем
делу северног новозеландског острва. У Индонезији је 1889. године издвојен
резерват природе „Цибодас“ (Cibodas Nature Reserve), док је у Јужној Африци
1898. године заштићен резерват дивљачи „Саби“ који је 1926. године добио статус
Националног парка „Кругер“ (Kruger National Park).
Почетком XX века и у Јужној Америци проглашени су први национални
паркови. Прво је 1903. године у Порторику успостављен Национални парк „El
Yunque“, а потом су своје националне паркове прогласили Мексико (Desierto de Los
Leones National Park, 1917), Чиле (Parque Nacional Vicente Pérez Rosales,1926) и
Аргентина (Nahuel Huapi National Park, 1934).
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Најстарији национални паркови Европе су „Sarek“ и „Stora Sjöfallet“ који су
успостављени 1909. године. Налазе се у Лапонији, на територији Шведске, и
обухватају најрепрезентативније делове субарктичке тундре. Након тога, 1914.
године, проглашен је и „Швајцарски национални парк“ на делу швајцарских Алпа и
дуж глацијалне долине Енгадин. Две године касније, у Русији је заштићен резерват
природе „Баргузински“ на Бајкалском језеру, а 1920. године заштићен је и
национални парк „Gran Paradiso“ у западним деловима италијанских Алпа.
Почетком XX века, 1919. године, Индонезија је добила још један резерват
природе (Cimungkat Nature Reserve), док су први азијски национални паркови
проглашени од 1934. до 1936. Године, када је Јапан заштитио чак 12 националних
паркова. У исто време, 1936. године, Индија је добила Национални парк „Корбет“
(Corbett National Park), уточиште бенгалског тигра и азијског слона, а након две
године, и Малезија је добила национални парк „Taman Negara“.
Све јачи притисак на природне ресурсе и вредности крајем XIX и у првој
половини XX века изазивао је све већу забринутост међународне научне и стручне
јавности за судбину многих врста и укупне природне баштине човечанства. У Бечу
је 1873. године одржан Међународни пољопривредни конгрес на коме је једна од
тема била потреба заштите птица корисних за пољопривреду, док је у Берну 1913.
године одржана конференција на којој је основана Међународна комисија за
заштиту природе. Међутим, због избијања Првог светског рата, ова комисија
никада није почела да ради. У Лондону су у два наврата, 1900. и 1933. Године,
одржане конференције посвећене заштити флоре и фауне Африке. Значај ова два
скупа огледао се у томе што су први пут установљени основни појмови и
категорије у заштити природе (Стајић, 1972).
Након Другог светског рата и привременог отрежњења дела
човечанства, постају све масовнији глобални покрети и иницијативе за
очување природне баштине и усклађеног развоја људског друштва.
Тако је 1946. године формирана Организација Уједињених нација за
образовање, науку и културу – Унеско (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization – UNESCO) са циљем да се кроз
образовање, науку и културу допринесе миру и сарадњи међу нацијама,
поспешивању универзалног поштовања правде и основних људских слобода.
Унеско данас подржава многе програме, између осталог, програме очувања
светске културне и природне баштине, као и програме успостављања светске
мреже резервата биосфере. Седиште Унеска смештено је у Паризу, а 193 државе
чланице активно сарађују захваљујући мрежи од 50 канцеларија широм света.
Тренутно се под заштитом Унеска у 151 држави налази 911 објеката светске
баштине (UNESCO World Heritage Site). Од овог броја, 704 објекта припадају
културној баштини, 180 природних целина припада природној баштини, док 27
просторних целина припада комбинованој природној и културној баштини
човечанства.
Унесков програм Човек и биосфера (MaB - Man and the
Biosphere, UNESCO) изложен је 1970. године као идеја о стварању
светске мреже заштићених подручја названих „резервати биосфере“.
Концепт резервата биосфере јасно је постављен 1974. године, а
први резервати биосфере проглашени су 1976. године. Акциони план
за резервате биосфере сачињен је 1984. године након Првог
међународног конгреса о резерватима биосфере у Минску, док је нова стратегија
њиховог успостављања и повезивања усвојена на Другом конгресу одржаном у
Севиљи 1995. године.
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Резервати биосфере успостављају се ради промовисања уравнотеженог
односа између човека и природе, тако да су њихове основне функције:
• заштита предеоне, екосистемске, специјске и генетичке разноврсности,
• друштвено-економски развој заснован на принципима одрживости и
• подршка научном и истраживачком раду, образовању и размени
информација.
Светска мрежа данас обухвата 553 резервата биосфере у 107 држава.
Централна канцеларија програма MaB налази се у седишту Унеска у
Паризу, док у свакој држави чланици постоји Комитет за MаB у оквиру Националне
комисије за Унеско. У Републици Србији је, после краће паузе, поново
успостављен рад поткомисије за МаB, која ради унутар Комисије за природу при
Министарству спољних послова.
У Холандији, а потом у Француској и Белгији, 1925. и 1926.
Године, покренута је иницијатива за оснивање Националног
комитета за заштиту природе. Ова иницијатива је заживела тек
након Другог светског рата, 1948. године, када је у Фонтенблоу
под организацијом Привремене међународне уније за заштиту
природе у оквиру Швајцарске лиге, француске Владе и Унеска,
организована Конференција на којој је основана Међународна унија за заштиту
природе (International Union for Conservation of Nature – IUCN).
Од како постоји, ова Унија постала је једна од водећих институција у
области очувања природе и биолошке разноврсности. Она окупља 82 државе, 114
државних установа, 800 невладиних организација, 37 повезаних организација и око
11.000 стручњака из 181 државе широм света. Седиште Уније је у швајцарском
граду Гланду, а поред седишта, организована је мрежа регионалних канцеларија.
Од 2004. године ради и регионална канцеларија за Југоисточну Европу која је
смештена у просторијама Завода за заштиту природе Србије у Београду.
Међународна унија за заштиту природе обједињава активности 6 комисија –
комисије за едукацију и комуникацију, комисије за економску и социјалну политику,
комисије за законодавство, комисије за управљање екосистемима, комисије за
заштиту врста и комисије за заштићена подручја. Поред тога што подржава и
усмерава научна истраживања, покреће бројне прекограничне иницијативе,
пројекте и акције, Унија је значајна и због тога што њени стручњаци одређују опште
критеријуме за категоризацију природних добара и дивљих врста, помажу
владиним и невладиним организацијама, агенцијама УН, компанијама и локалним
заједницама да развију и у пракси спроведу методологију дугорочног очувања
предела, природних станишта, врста и заштићених подручја.
У седишту Међународне уније за заштиту
природе у Гланду, смештен је и стални Комитет за
спровођење Међународне Рамсарске конвенције о
заштити влажних и водених станишта и њиховог живог
света (Standing Committee of the Ramsar Convention). Овај комитет установљен
је у Реџини 1987. године, а његова основна функција је надгледање спровођења
Рамсарске конвенције, координација активности држава потписница, организовање
редовних састанака и решавање бројних питања спровођења Конвенције.
Закључно са 2010. годином издвојено је 1.920 међународно значајних Рамсарских
подручја у 160 држава на укупној површини од 186,936,216 ha, што представља
значајан допринос очувању ових осетљивих и данас веома угрожених екосистема.
Значајну подршку Комитету за спровођење међународне
Рамсарке конвенције пружа Међународна организација за
очување влажних подручја Wetlands International. Образована је
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1995. године од неколико мањих организација које су се још од 1954. године
првенствено бавиле заштитом птица мочварица. Данас је то веома активна
организација са седиштем у Вагенингену у Холандији и са 21 регионалном
канцеларијом на свим континентима. Основна улога ове организације је очување и
обнова мочвара, њихових ресурса и биолошке разноврсности ради перспективе
будућих генерација. Wetlands International се залаже за детаљно и правовремено
информисање доносилаца одлука о стању и значају влажних подручја, за
интегрисање влажних подручја у пројекте одрживог развоја, за интегрисано
управљање водним ресурсима и покретање стратешких иницијатива за
побољшање статуса врста, природних станишта и еколошке мреже. Ова
организација покреће и води многе пројекте ревитализације влажних подручја
широм света.
Поред наведених организација, значајан допринос очувању
светске природне баштине данас пружа и Међународни фонд за
заштиту природе (World Wild Found for Nature – WWF). Фонд је
међународна невладина организација која се бави истраживањем,
заштитом и унапређењем природних екосистема и популација
дивљих врста, промоцијом заштите природе и координацијом
бројних пројеката и активности широм света.
Фонд је основан 1961. године под називом Wildlife Found for
Nature. Овај назив је и данас задржан у САД и Канади, дак у осталим деловима
света од 1986. године ради под називом World Wild Found for Nature. Седиште
Фонда је у граду Моргесу у Швајцарској, а његова мрежа је раширена у преко 90
држава у којима се одвија 1.300 пројеката са пет милиона учесника. За нас је од
највећег значаја програмска канцеларија смештена у Бечу, задужена за
реализацију Дунавско-карпатског програма.
WWF је првобитно радио на прикупљању средстава за невладине
организације које се боре за очување популација угрожених врста широм света. Са
јачањем негативних антропогених притисака на природне екосистеме, Фонд је
велику пажњу и финансијска средства почео да усмерава на пројекте очувања
биолошке разноврсности шума, слатководних екосистема, океана и обала, на
ублажавање климатских промена и промовисање смањења загађења и расипничке
потрошње. Од 1996. године Фонд има и статус Унеско консултанта.
Ширење мреже европских националних паркова и осталих
природних добара наметнуло је потребу њиховог повезивања,
размене искустава и сарадње између управљача. Због тога је 1973.
године основана и Европска федерација за природу и
националне паркове (Federation of Nature and National Parks of
Europe – FNNPE). Ова асоцијација, позната и као Еуропарк
федерација (EUROPARC Federation) са седиштем у Бриселу, данас
окупља 440 чланица из 35 европских држава са једном придодатом чланицом из
САД. Чланице Федерације тесно сарађују и размењују искуства у пословима
очувања заштићених подручја.
Укупни напори у заштити природног наслеђа од локалног, националног, до
глобалног нивоа, испољили су се и кроз повећање броја и укупне површине
заштићених подручја. До данас је у свету успостављено 147.000 копнених
заштићених подручја на укупној површини од 19,300,000 km2, што чини близу 13%
светског копна (Bradshaw, 2010). Заштитом је обухваћено и готово 5.000 маринских
екосистема који заузимају око 0,8% светског океана (Wood et al. 2008). Од укупног
броја заштићених подручја, 6.555 има статус националних паркова од којих се 370
налази у Европи.
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МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
Убрзано уништавање и деградација природних станишта и екосистема
широм света током XX века представљали су озбиљан повод за покретање
глобалних иницијатива за очување природног наслеђа. Део ових иницијатива
резултирао је у доношењу међународних конвенција, резолуција и декларација о
очувању животне средине и одрживом развоју све бројније људске популације.
Међу државама потписницама ових важних међународних докумената налази се и
Република Србија, која је ради њиховог спровођења донела и законе о
потврђивању (ратификацији). На тај начин, Србија је преузела одговорност и
обавезу спровођења потписаних докумената.
Навешћемо неке конвенције од нарочитог значаја за очувања природе и
делатност управљача заштићених подручја.
Конвенција о заштити птица – International Convention for the Protection
of Birds, Paris, 1950 („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 6/73)
представља међународни споразум о увозу, извозу, преносу, трговини и
коришћењу птица. Овим споразумом утврђује се забрана или ограничена примена
одређених поступака којима се уништавају, масовно заробљавају или муче птице.
Такође, ова конвенција препоручује контролу фактора који могу да проузрокују
уништавање популација појединих врста птица.
Конвенција упућује на надлежност држава потписница да у своје
законодавство укључе одредбе о адекватној заштити, узгоју, лову и коришћењу
дивљачи, као и о уређењу и одржавању ловишта, а са циљем да се очува повољно
стање популација птица и осталих дивљих животињских врста.
Конвенција о заштити светске културне и природне
баштине – UNESCO World Heritagе Convention, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris 1972
(„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 8/74) регулише
поступак међународне заштите и бриге о објектима природне баштине
човечанства под којима се подразумевају:
• појединачни споменици природе или скупине споменика природе који се
састоје од физичких и биолошких формација, а који имају изузетну универзалну
вредност са естетске или научне тачке гледишта;
• геолошке или физиогеографске формације које представљају станишта
угрожених биљака и животиња од изузетне универзалне вредности са научне или
заштитарске тачке гледишта;
• знаменита места природе или одређене природне зоне које имају изузетну
универзалну вредност са становишта заштите, науке или естетике.
Конвенција о заштити влажних станишта – Convention on Wetlands,
Ramsar, Iran, 1971 („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори“, бр. 9/77)
познатија као Рамсарска конвенција, представља међународни споразум који је
настао као резултат борбе за заштиту влажних и водених екосистема –
мочвара, бара, река, језера, појилишта, наводњених земљишта,
слатина, шљунчаних јама, канала, мангрова, коралних гребена,
рибњака, узгајалишта ракова, обалних зона које се граниче с
мочварним подручјима и водених маса морске воде дубљих од 6m за
време осеке које леже унутар мочварних подручја.
Разлог потписивања Конвенције је спознаја о све израженијем
антропогеном угрожавању водених и влажних подручја и њихове
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биолошке разноврсности исушивањем, затрпавањем, загађивањем, прекомерном
експлоатацијом и уношењем страних врста. Из овог разлога, државе потписнице
Конвенције обавезале су се да ће побољшати међусобну сарадњу и рад са
локалним становништвом ради евидентирања и заштите водених и влажних
подручја као регулатора режима вода, станишта специфичне флоре и фауне
(нарочито птица мочварица), као извора велике економске, културне, научне и
рекреативне вредности чији би губитак био ненадокнадив.
Конвенција о међународној трговини угроженим
врстама дивље флоре и фауне – Convention on International
Trade in Endangared Species of Wild Fauna and Flora,
Washington, 1973 („Службени лист СРЈ – Међународни
уговори", бр. 11/01) познатија као CITES конвенција,
представља међународни споразум којим се обезбеђује међународна сарадња у
заштити одређених врста дивље флоре и фауне од прекомерне експлоатације и
међународног промета. На крају ове Конвенције налазе се три додатка:
• Додатак I садржи списак врста које су у опасности да ишчезну под
стварним или потенцијалним утицајем трговине;
• Додатак II садржи списак врста које сада нису угрожене, али које то могу
постати уколико се њихов промет не регулише на начин који обезбеђује
усаглашеност коришћења и опстанка;
• Додатак III садржи списак врста за чије су ограничење промета
заинтересоване поједине чланице за шта им је потребна међународна сарадња.
Декларација УН о животној средини и развоју – Rio
Declaration UN, UNCED, Rio de Janeiro, 1992 („Службени лист СРЈ –
Међународни уговори“, бр. 11/01) позната као Рио декларација,
донета је са циљем да послужи као полазна основа за
успостављање новог и уравнотеженог глобалног партнерства и
сарадње међу државама.
Декларацују чини 27 принципа од којих је посебно значајно навести
следеће:
• људско биће у центру одрживог развоја;
• суверено право држава на коришћење сопствених природних ресурса;
• право на развој;
• заштита животне средине као интегрални део развоја;
• успостављање новог глобалног партнерства у циљу заштите интегритета
Земље.
Уз Рио Декларацију донета је и Агенда 21, план акција за 21. век која
обухвата:
• социјална и економска питања;
• питања заштите и управљања ресурсима за развој (очување биолошке
разноврсности, еколошки здраво управљање биотехнологијом, заштита и
рационално коришћење извора живота у свим врстама мора, итд);
• питања јачања улоге друштвених група и средстава за остваривање
Агенде.
Конвенција о биолошкој разноврсности – Convention on
Biological Diversity (CBD), Rio de Jeneiro, 1992 („Службени лист
СРЈ – Међународни уговори", бр. 11/01) представља једину
универзалну конвенцију о биолошкој разноврсности. Циљ конвенције
је предузимање потребних мера ради очувања биолошке
разноврсности, одрживог коришћења њених компоненти и праведне расподеле
користи које проистичу из коришћења биогенетичких, односно биолошких ресурса.
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Конвенција, такође, има за циљ спровођење политике и стратегије очувања
биолошке разноврсности како на глобалном, тако и на локалном нивоу.
Посебан значај ове Конвенције је потврђивање суверених права сваке
државе на сопствене биолошке ресурсе, на коришћење сопствених биолошких
ресурса на одржив начин и очувања сопствене биолошке разноврсности.
Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом
коришћењу реке Дунав – Danube River Protection Convention,
Sofia, 2004 („Службени лист СРЈ Међународни уговори“, бр. 2/03)
потписана је ради одрживог управљања водама дунавског слива кроз рационалну
употребу воде, побољшање њеног квалитета, развој механизама за контролу
поплава и акцидената, одређивања стандарда за емисију и усаглашену примену
закључака Конвенције кроз национално законодавство сваке државе потписнице.
Сагласно закључцима Конвенције, образована је Међународна комисија за
заштиту реке Дунав (International Commission for the Protection of the Danube River –
ICPDR) коју чине представници 13 земаља и ЕУ. Циљ рада комисије је примена
Конвенције промовисањем и координацијом активности одрживог управљања
водама дунавског слива.
Оквирна Конвенција о заштити и одрживом
развоју Карпата – Convention on the Protection and
Sustainable Development of the Carpathians, Kiyv, 2003
(„Службени гласник РС – Међународни уговори", бр. 102/07) представља
регионални споразум седам држава о сарадњи на одрживом развоју Карпата кроз
побољшање квалитета живота, јачање локалне привреде и очување природних и
културних вредности карпатског планинског система који се налази на територији
држава потписница.
Конвенција о заштити европског дивљег живог света и
природних станишта – Convention on the Conservation of
European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 1979 („Службени
гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/07) позната и као
Бернска конвенција, представља међународни споразум земаља
чланица Савета Европе, Европске економске заједнице и осталих земаља које су
учествовале у његовој изради, ради постизања договора и сарадње на очувању
дивљих врста флоре и фауне и њихових природних станишта, нарочито оних чија
се бројност смањила и којима прети истребљење.
Потписивањем и потврђивањем Бернске конвенције државе су преузеле
одговорност да у своје националне циљеве, програме и планове укључе одредбе
Конвенције посвећујући посебну пажњу угроженим, осетљивим и ендемичним
врстама, као и угроженим природним стаништима. Такође, све потписнице су
преузеле одговорност да предузму одговарајуће законске и административне мере
за обезбеђивање очувања станишта у којима живе врсте дивље флоре и фауне,
као и станишта која се налазе на утврђеним путањама миграторних врста, а на
којима оне презимљују, окупљају се, хране, размножавјау или митаре.
Бернска конвенција има 4 додатка:
• Додатак I садржи списак строго заштићених биљних врста које треба да
подлежу посебним законским и управним мерама заштите, укључујући забрану
брања, сакупљања, сече или чупања, као и присвајања и промета.
• Додатак II садржи списак строго заштићених животињских врста које треба
да подлежу посебним законским и управним мерама заштите, укључујући забрану:
а) свих облика њиховог намерног заробљавања, држања и убијања;
б) намерног оштећивања или уништавања места за размножавање или
одмор;
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в) намерног узнемиравања, нарочито током периода размножавања,
подизања младих и хибернације;
г) намерног уништавања или узимања јаја од дивљачи, као и држања ових
јаја чак и кад су празна;
д) поседовања и трговине ових животиња било да се ради о живим или
мртвим примерцима, њиховим деловима или дериватима.
• Додатак III садржи списак заштићених животињских врста које треба да
подлежу посебним законским и управним мерама заштите. Сваки облик
експлоатације врста са списка овог додатка мора бити посебно регулисан како би
популације биле ван опасности. Мере које се предузимају укључују:
а) ловостај и/или друге процедуре којима се регулише експлоатација;
б) привремену или локалну забрану у одговарајућим случајевима са циљем
да се обнови задовољавајуће стање популације;
в) регулисање продаје, држања за продају, транспорта за продају или
понуде за продају живих или мртвих примерака.
• Додатак IV садржи списак забрањених средстава и метода за
узнемиравање, експлоатацију, заробљавање и убијање дивљих животињских
врста. Забрањена средства и методе се у овом додатку посебно односе на сисаре,
птице, рибе и ракове.
а) Забрањена средства за убијање и угрожавање сисара су замке, живе
животиње које се користе као мамци и које су слепе или осакаћене, магнетофони,
електрични апарати којима се може убити и ошамутити, вештачки извори
светлости, огледала и друга средства за заслепљивање, средства за
осветљавање мета, нишани за ноћни лов који садрже електронске уређаје за
увеличавање или конверзију слика, експлозиви, мреже, клопке, отров и отровни
или анестетички мамци, истеривање гасом или димом, полуаутоматско или
аутоматско оружје са шаржером који може да прими више од два комплета
муниције, авиони и моторна возила у покрету;
б) Забрањена средства за убијање и угрожавање птица су замке, лепак за
птице, куке, живе птице које се користе као мамац и које су слепе или осакаћене,
магнетофони, електрични апарати којима се може убити и ошамутити, вештачки
извори светлости, огледала и друга средства за заслепљивање, средства за
осветљавање мета, нишани за ноћни лов који садрже електронске уређаје за
увеличавање или конверзију слика, експлозиви, мреже, клопке, отров и отровни
или анестетички мамци, полуаутоматско или аутоматско оружје са шаржером који
може да прими више од два комплета муниције, авиони и моторна возила у
покрету;
в) Забрањена средства за убијање и угрожавање риба су експлозиви,
ватрено оружје, отрови, анестетици, електрицитет, односно наизменична струја и
вештачки извори светлости;
г) Забрањена средства за убијање и угрожавање ракова су експлозиви и
отрови.
Конвенција предвиђа да свака страна уговорница може направити
проширење спискова или може направити образложене изузетке под условом да
нема другог задовољавајућег решења и да изузетак неће угрозити опстанак
дотичне популације. Изузеци су могући када је у питању:
– спречавање озбиљних штета усевима, стоци, шумама, рибњацима, води и
другим облицима својине;
– здравство и сигурност, безбедност ваздушног саобраћаја или других
најважнијих јавних интереса;
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– истраживање и образовање, обнављање популације, поновно увођење и
потребно размножавање;
– на селективној основи ограничено хватање, држање или друга разумна
експлоатација одређених дивљих животиња и биљака у малим количинама, под
стриктно надзираним условима.
Када су у питању овакви изузеци, потписнице Конвенције су дужне да сваке
две године извештавају Стални комитет о изузецима. Ови извештаји, имеђу
осталог, морају да садрже списак популација које су биле обухваћене изузецима,
број примерака о којима се ради, околности под којима су овакви изузеци
одобрени, контролне мере које су укључене, као и назив органа који је одговоран
за спровођење изузетака.
У складу са могућностима изузећа, Република Србија је изразила резерве
за следеће врсте:
Додатак I – водена папрат (Salvinia natans),
Додатак II – вук (Canis lupus), поскок (Vipera ammodytes), дивља мачка (Felis
silvestris) и јастреб (Accipiter gentiles) за којег се заштита неће примењивати на
објектима за производњу пернате дивљачи и прихватилишта.
У сврху спровођења и праћења примене ове Конвенције основан је Стални
комитет који сазива генерални секретар Савета Европе. Сваку страну уговорницу у
Сталном комитету може представљати један или више делегата с тим што свака
делегација има један глас. Између осталог, улога Сталног комитета је да:
– разматра одредбе ове Конвенције, укључујући и њене Додатке, и испитује
потребе уношења измена;
– даје препоруке странама уговорницама у вези са мерама које треба
предузети у сврху примене Конвенције;
– препоручује одговарајуће мере да би јавност увек била информисана о
активностима које се спроводе у оквиру Конвенције;
– даје предлоге за побољшање ефикасности ове Конвенције, укључујући и
предлоге за закључивање споразума са државама које нису стране уговорнице, а
које могу да унапреде ефективно очување врста.
Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња –
Convention on the Conversation of Migratory Species of Wild Animals (CMS),
Bon, 1979 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/07) позната и
као Бонска конвенција, представља међународни споразум настао из бриге за оне
врсте животиња које се селе преко или изван граница националних јурисдикција,
односно, миграторне врсте. Према дефиницији из ове Конвенције,
миграторна врста обухвата популацију или било који географски
одвојен део популације било које врсте или нижег таксона дивљих
животиња од које значајни део чланова циклично и предвидљиво
прелази једну или више граница националне јурисдикције.
Конвенција
подразумева
прихватање
обавезе
држава
потписница да штите миграторне врсте које живе у оквиру граница
њихове надлежности или их прелазе, односно, обавезе да очување миграторних
врста дивљих животиња буде заједничка брига свих земаља у оквиру чијих
граница такве врсте проводе бар део свог животног циклуса.
Конвенција има два додатка:
• Додатак I представља попис угрожених миграторних врста за које је
потребно обновити станишта, отклонити, компензовати или умањити негативне
утицаје или препреке које им отежавају или онемогућавају сеобу, као и спречити,
смањити или сузбити утицаје који их угрожавају или би могли да их угрозе;
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• Додатак II представља попис миграторних врста чији је статус заштите
неповољан и чије очување и коришћење захтева међународне споразуме, односно
врсте чији би статус заштите значајно био унапређен међународним споразумима.
Стране потписнице ове Конвенције треба да усвајају споразуме којима се
регулишу нека специфична питања. За реализацију таквих споразума доносе се
конкретни међународни планови и активности.
О свим важним питањима везаним за примену Бонске конвенције одлучује
Конференција страна. Конференција страна обједињава рад Секретаријата и
Научног савета. Секретаријат прикупља извештаје држава чланица о мерама које
предузимају за спровођење одредби Конвенције, а Научни савет разматра све
извештаје и даје препоруке.
Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне
средине – Convention on Access to Information, Public Participation
in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters,
Aarhus, 1998. („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр.
38/09) или Архуска конвенција људска права непосредно везује за
стање животне средине.
Ова Конвенција промовише право на здраву животну средину и обавезује
државе потписнице на чување и унапређење животне средине. Такође, Конвенција
обавезује на право приступа информацијама, на учешће у доношењу одлука и
заштиту грађана пред надлежним државним органима, а нарочито пред органима
правосуђа. Одредбама Конвенције тежи се укидању државног монопола у области
животне средине тако што се грађанима и невладиним организацијама омогућава
приступ информацијама и активно учешће у различитим процедурама од значаја
за животну средину, чиме их доводи у позицију партнера у овим процесима.
Европска конвенција о пределу – European Landscape
Convention, Firenze, 2000 („Службени гласник РС – Међународни
уговори“, бр. 4/11) представља споразум о заштити, управљању и
планирању предела који по дефиницији из Конвенције
представља одређено подручје онако како га људи виде и
доживе и чији је карактер резултат деловања и интеракције природних и/или
људских фактора.
Све Стране потписнице ове Конвенције обавезале су се да ће:
• законом признати предео као битну компоненту људског окружења, као
израз разноврсности заједничког културног и природног наслеђа и темељ њиховог
идентитета;
• успоставити и спроводити предеоне политике које за циљ имају заштиту,
управљање и планирање предела доношењем посебних мера;
• успоставити процедуре за укључивање најшире јавности, локалних и
регионалних власти, за одређивање и примењивање предеоних политика;
• интегрисати предео у политике просторног и урбанистичког планирања,
културне, пољопривредне, социјалне, економске и политике животне средине, као
и у све остале политике које могу да имају посредан или непосредан утицај на
предео.
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ЗАШТИТА ПРИРОДЕ У СРБИЈИ
ИСТОРИЈАТ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА
Први писани подаци о биљном и животињском свету српских земаља могу
се наћи у Хиландарској повељи Немање Симеона из 1198. године којом велики
српски жупан дарује манастир Хиландар. Слични подаци налазе се и у Повељи
Стефана Уроша I којом он 1276. године дарује манастир Светог Николе у Хвосну,
као и у Светостефанској повељи Стефана Уроша II Милутина којом српски краљ
1316. године дарује новоподигнути манастир Стефана првомученика, звани
Бањска. У овим се повељама налазе подаци о пољопривредним културама,
пчеларству и соколарству. Мада оскудни и узгредни, они, ипак, представљају прве
написане податке о живом свету нашег простора.
Значајно историјско сведочанство о односу према природи је Душанов
законик из 1349. године. У Члану 123. поменутог Законика рударима Сасима била
је укинута повластица на основу које су могли неограничено крчити шуму и
насељавати се на крчевинама, при чему им је била осигурана крчевина коју су до
доношења Законика искрчили. Забрана неограниченог крчења шума касније је
проширена и на властелу, а становницима села Љубижње и Скоробижње у
призренском горју било је забрањено „поорати“ планину на имањима призренског
манастира. У XV веку, тачније 1412. године, деспот Стефан Лазаревић донео је
први Закон о рудама којим су регулисани власништво, начин и услови коришћења
минералних сировина, организација рударских насеља и обавеза санације копа.
У XVI и XVII веку, за време највећег зулума турског освајача, о природи се
нико није старао, али је након завршетка Првог српског устанка 1813. године,
старање о шумама преузела Карађорђева канцеларија и Магистрат. Магистрат је
издавао дозволе за сечу шума само људима са стране, док су је мештани могли
сећи без дозволе и ограничења.
У периоду после Другог српског устанка коришћење и уништавање шума
почело је да поприма огромне размере. Због тога је књаз Милош 1820. године
издао заповест народу да не сме „неразумно затирати шуму“. По Сретењском
уставу из 1835. године старање о шумама прешло је у надлежност Министарства
унутрашњих послова (Попечитељства внутерни и полицајни дела), а 1836. године
донесена је Височајша наредба којом је био забрањен лов на јелене и кошуте.
Овом наредбом је, такође, уведен ловостај на зечеве, „дивље козе“ и „за јело
способне птице“, а у сваком срезу био је постављен по један шумар чија је дужност
била да штити шуме од претеране сече. Четири године касније, ступила је на снагу
Уредба о сечи шума којом је забрањена сеча „липове горе“. Решењима из 1859. и
1860. године први пут је био забрањен риболов динамитом или тровањем. У истом
периоду, тачније 1859. године, књаз Милош је издао и Наредбу о заштити шума
Авале. Тада је постављена и ограда на деловима ове планине ради њеног
спашавања од „пропадања“ (Поповић, 1951). Године 1891. на снагу је ступио Закон
о шумама, а 1898. године Закон о лову и Закон о риболову (Поповић, 1951). У XIX
веку на простору данашње Србије заштићено је и прво подручје. Била је то
Обедска бара коју је наредбом из 1874. године заштитио барон Mollinary, војни
командант Хрватске и Славоније.
На почетку XX века, 1905. године, на снагу је ступио Закон о употреби и
регулисању вода Краљевине Србије, а 1914. и Закон о бањама, минералним и
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топлим водама, којим је регулисана и забрана непримереног газдовања шумским
фондом у околини бања (Ђурђић, 2006).
Након Првог светског рата, 1918. године, указом Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца образовано је Министарство шума и рудника, а 1930. године на снагу је
ступила Наредба о чувању и одржавању предмета историјске, научне,
уметничке вредности, природне лепоте и реткости које буду таквима
проглашене (Поповић, 1951). Ради очувања најзначајнијих подручја очуване
природе, 1938/39. године донета је и Уредба о националним парковима. Међутим,
први национални парк у Србији заштићен је знатно касније, тек 1960. године када
је овај статус добила Фрушка Гора, која је знатно пре тога, 1948. године,
проглашена за народно излетиште.

Слика 1. Национални парк „Фрушка Гора“ (Фото: Д. Боснић)
Након разарања природе и масовног уништења шумског фонда за време
Другог светског рата, институционална заштита природе у Србији започела је 1945.
године. Тада је на снагу ступио Закон о заштити споменика културе и
природњачких реткости ДФ Југославије. На основу овог закона, Министарство
просвете НР Србије је Природњачком музеју Српске земље, САНУ и Универзитету
у Београду поверило послове заштите природних реткости. На предлог
Природњачког музеја, Министарство шумарства је 1948. године својим решењем
прогласило три резервата: Острозуб (резерват зеленичета), Мустафу и Фељешану
(резервате буквих шума). Те исте, 1948. године, основан је Завод за заштиту
природе и научно проучавање природних реткости НР Србије, данашњи Завод за
заштиту природе Србије, стручна установа Владе Републике Србије.
Завод за заштиту природе Србије (http://www.zzps.rs) jе током свог
постојања неколико пута мењао организациону структуру и назив. Године 1962.
првобитни назив Завод за заштиту природе и научно проучавање природних
реткости НР Србије замењен је називом Републички завод за заштиту природе.
Након тога, 1966. године образован је Покрајински завод за заштиту природе САП
Војводине, а 1968. године Покрајински завод за заштиту природе САП Косова и
Метохије. Републички и Покрајински заводи 1992. године интегрисани су у Завод
за заштиту природе Србије са седиштем у Београду и Радним јединицама у Новом
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Саду, Приштини и Нишу. Од 1999. године Радна јединица из Приштине измештена
је у седиште Завода, а 2009. године поново је формиран Покрајински завод за
заштиту природе надлежан за послове заштите природе у АП Војводини.
Прво министарство у чијој су надлежности били стратешки, управни и
инспекцијски послови заштите животне средине и природе, било је Министарство
заштите животне средине образовано 1991. године. С обзиром да су се закони о
министарствима од 2001. године често мењали, сектор животне средине у Влади
Републике Србије је за кратко време прошао кроз већи број трансформација
организацијског типа. Тако је 2001. године образовано Министарство здравља и
заштите животне околине, 2002. године Министарство за заштиту природних
богатстава и животне средине, 2004. године Министарство науке и заштите
животне средине у оквиру којег су формирани Агенција за заштиту животне
средине и Фонд за заштиту животне средине. Године 2007. формирано је
Министарство заштите животне средине, које је 2008. године трансформисано у
Министарство животне средине и просторног планирања, а 2011. године у
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
(http://www.ekoplan.gov.rs).
У АП Војводина 2002. године формиран је Покрајински секретаријат за
заштиту животне средине и одрживи развој (http://www.eko.vojvodina.gov.rs) кojи је
2011. године прешао у Покрајински секретаријат за градитељство, урбанизам и
заштиту животне средине. Овај орган управе покрива различите области животне
средине – мониторинг квалитета животне средине и информациони систем,
инспекцијску контролу од значаја за примену прописа и спречавање
неконтролисаног загађења животне средине, заштиту природних ресурса и
биолошке разноврсности, управљање отпадом, процену утицаја и радова на
животну средину, итд.
Агенција за заштиту животне средине (http://www.sepa.gov.rs) представља
орган у саставу Министарства животне средине и просторног планирања са
својством правног лица. Агенција обавља бројне стручне послове који се односе на
развој и вођење националног информационог система заштите животне средине,
прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и
израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите
животне средине, вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и
њиховој примени у области заштите животне средине, сарадњу са Европском
агенцијом за животну средину (EEA) и Европском мрежом за информације и
посматрање (EIONET), као и друге послове одређене законом.
Фонд
за
заштиту
животне
средине
Републике
Србије
(http://www.www.sepf.gov.rs) је државна институција у области инвестиција у
животну средину основана ради обезбеђивања финансијских средстава за
подстицање и унапређивање животне средине, као и њихово наменско и системско
улагање у пројекте заштите животне средине у складу са усвојеним националним и
међународним стратегијама.
Фонд обавља послове управљања пројектима и финансијског посредовања
у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне
средине, као и у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих
извора енергије, а у склaду са Националним програмом заштите животне средине
и другим стратешким плановима и програмима, као и закљученим међународним
уговорима. Приходи Фонда се остварују од накнада за промет дивље флоре и
фауне и од накнада заснованих на принципу „загађивач плаћа“.

17

ЗАШТИЋЕНА И МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНА ПОДРУЧЈА
На територији Србије законом су заштићена 464 подручја од посебног
значаја за очување и унапређење природе: пет националних паркова, 16 паркова
природе, 16 предела изузетних одлика, 71 строги и специјални резерват природе,
313 споменика природе ботаничко-дендролошког, геоморфолошког, геолошког и
хидролошког карактера и 42 подручја са интегралним културно-историјским и
природним вредностима (простори око непокретних културних добара и знаменита
места).

Слика 2. Национални парк „Шар-планина“ (Фото: Д. Боснић)
Национални паркови Србије су „Фрушка Гора“ (25.393 ha), „Ђердап“ (63.608
ha), „Тара“ (19.175 ha), „Копаоник“ (11.809 ha) и „Шар-планина“ (39.000 ha). Године
2006. покренута је процедура за проширење Националног парка „Шар-планина“ и
проглашење Националног парка „Метохијске Проклетије“.
Највећи паркови природе су „Стара планина“, „Голија“, „Шарган-Мокра
Гора“, „Јегричка“, „Стара Тиса“, „Сићевачка клисура“, „Грмија“, „Палић“, док су
највећи предели изузетних одлика „Космај“, „Авала“, „„Долина Пчиње“, „Вршачке
планине“, „Кањон Мируше“, „Суботичка пешчара“, „Власина“, „ОвчарскоКабларска клисура“, итд.
Међу резерватима природе треба издвојити „„Горње Подунавље“,
„Делиблатску пешчару“, „Карађорђево“, „Царску бару“, „Обедску бару“,
„Засавицу“, „Лудашко језеро“, „Селевењске пустаре“, „Ковиљско-Петроварадински
рит“, „Ртањ“, „Брезну“, „Клисуру Трешњице“, „Јелашничку клисуру“, „Клисуру реке
Увац“, „Зеленичје“, „Суву планину“, „Јерму“, итд.
Као споменици природе заштићени су „Ђавоља варош“, „Рисовача“,
„Лазарев кањон“, „Ресавска пећина“, „Хомољска потајница“, „Мермерна пећина“,
„Ваља прераст“, „Кањон Вратне“, „Кањон Замне“, „Руговска клисура“, „Извориште
Белог Дрима“, „Слапове Сопотнице“, „Потпећка пећина“, „Стопића пећина“,
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„Рајкова пећина“, „Лесни профил код Старог Сланкамена“, „Сутеска Сиколске
реке“, „Шам дуд“ у порти Пећке патријаршије, „Платан код Милошевог конака,
Ботаничка башта „Јевремовац“, Парк „Дворска башта“ у Сремским Карловцима,
„Каменички парк“, „Дунавски парк“ у Новом Саду, „Градски парк“ у Вршцу,
„Пионирски парк“ у Београду, Паркови Врњачке бање, „Шалиначки луг“ код
Смедерева и многи други.
Од заштићених подручја културно-историјског значаја издвајају се
заштићена околина манастира Св. Архангели у клисури Призренске Бистрице,
заштићена околина манастира Високи Дечани, Студеница, Милешева, Љубостиња,
Боговођа, Ковиљ, Опленац, заштићена околина Орашца, Тршића, Старог села у
Сирогојну и других споменука културе и знаменитих места.
Укупна површина заштићених подручја износи 518.200 ha, што чини 5,86%
територије Србије и сврстава је у европске земље са малим уделом простора на
којем се штити природно наслеђе.
На заштићеним подручјима установљени су режими заштите I степена на
20.170 ha, што чини 0,0023% територије Србије (3,89% заштићених површина), II
степена на 102.430 ha, односно 0,012% територије Србије (19,77% заштићених
површина) и III степена на око 80% површине заштићених подручја (76,34%
заштићених површина) (Просторни план Републике Србије 2010 – 2020). Оваква
процентуална заступљеност режима заштите не представља ограничење
одрживом развоју, али представља озбиљну претњу очувању националне
природне баштине, нарочито ако се има у виду да наша заштићена подручја још
увек не уживају адекватну заштиту.
Сагласно препорукама Светског конгреса о националним парковима (IUCN,
Каракас, 1992), Просторном плану Републике Србије 1996 – 2010, Миленијумским
циљевима Републике Србије усклађеним са Миленијумском декларацијом УН из
2000. године и Националној стратегији одрживог развоја, до 2010. године под
законском заштитом требало је да се нађе око 10% територије Србије. На жалост,
овај циљ није постигнут. Просторним планом Републике Србије за период од 2010.
до 2020. године, утврђено је да би до 2012. године под законском заштитом
требало да буде 10%, а до 2020. године 12% територије наше државе.
Један број заштићених подручја Србије због специфичних природних и
створених вредности може добити или већ има статус међународно значајних
подручја.
На прелиминарној листи подручја која би требало да добију статус светске
природне баштине под заштитом Унеска (UNESCO – World Heritagе), налази се
пет заштићених подручја: национални паркови „Ђердап“, „Шар-планина“ и „Тара“,
Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара“ и Споменик природе
„Ђавоља варош“. До сада ниједно од ових подручја не ужива статус светске
природне баштине.
У оквиру Унесковог програма „Човек и биосфера“ (МаB – Man and
Biosphaere, UNESCO), Парк природе Голија је заједно са заштићеном околином
манастира Студеница проглашен за Резерват биосфере „Голија – Студеница“ на
површини од 53.800 ha, док се на прелиминарној листи потенцијалних резервата
биосфере налази још девет заштићених подручја: специјални резервати природе
„Делиблатска пешчара“, „Горње Подунавље“ и „Обедска бара“, национални
паркови „Ђердап“, „Шар-планина“ и „Тара“ (са Мокром Гором и Заовинама), Парк
природе „Стара планина“, будући Национални парк „Метохијске Проклетије“ и
будиће заштићено подручје „Кучајске планине“. У току су активности на номинацији
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прекограничног резервата биосфере „Дунав – Драва“ који би се пружао кроз 5
европских земаља: Србију, Аустрију, Мађарску, Словенију и Хрватску.

Слика 3. Резерват биосфере „Голија - Студеница“ (Фото: Д. Боснић)
На основу Конвенције о заштити влажних станишта и њихове биолошке
разноврсности (Convention on Wetlands, Ramsar, 1971), девет заштићених
подручја Србије добило је статус међународно значајних рамсарских подручја. То
су: Обедска бара, Царска бара, Лудашко језеро, Слано копово, Лабудово окно (део
Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара), Горње Подунавље,
Засавица, Власина и Карајукића бунари на Пештерском пољу. Укупна површина
ових подручја износи 55.630 ha. Године 2010. за рамсарско подручје номинован је
и Ковиљски рит.

Слика 4. Специјални резерват природе и рамсарско подручје „Царска бара“
(Фото: Д. Боснић)
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Слика 5. Карта заштићених подручја у Србији (http://www.zzps.rs)
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА И МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Србија је укључена у значајне међународне пројекте очувања природе и
одрживог развоја локалних заједница на заштићеним подручјима. Ови пројекти
налазе се у различитим фазама израде или су завршени у својим првим фазама
иза којих следи њихова разрада и примена у пракси кроз даља истраживања,
мониторинг, одржавање повољног стања природних станишта, популација дивљих
врста и екосистема.
Значајна биљна подручја Европе (Important Plant Areas in Europe - IPA in Europe)
Пројект „Значајна биљна подручја Европе“, који координише Plantlife
International, представља иницијативу за издвајање подручја најзначајнијих за
очување флористичке разноврсности Европе. Овај пројект представља подршку
Конвенцији о заштити биолошке разноврсности, подршку пројектима Natura 2000,
Емералд и Пан-Европска еколошка мрежа, као и подршку Рамсарској и Бернској
конвенцији.

Слика 6. Значајна биљна подручја Европе у Србији
До сада је у државама ЕУ издвојено 399 IPA подручја која су ушла у мрежу
Natura 2000. У државама које још увек нису чланице ЕУ издвојено је додатних 510
IPA подручја значајних за очување биљних врста и њихових природних станишта.
У самој Србији 2005. године издвојено је 59 станишта од међународног
значаја за очување флористичке разноврсности (Стевановић ed., 2005). Ова
станишта обухватају 8,5% територије Србије и углавном се налазе на заштићеним
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подручјима што повећава одговорност управљача у предузимању мера њихове
заштите.
Међународно значајна подручја за птице (Important Bird Areas - IBA)
Стратегија очувања фауне птица Европе развија се у неколико праваца, а
један од основних је идентификација и заштита њихових најважнијих животних
подручја уз обезбеђивање одговарајућег управљања и праћења стања.
Међународни пројект Значајна подручја за птице (Important Bird Areas - IBA),
који води BirdLife International, представља један од кључних пројеката за очување
фауне птица и њихових станишта. У више од 200 земаља широм света до данас је
идентификовано преко 10.000 IBA подручја од којих се око 4.000 налази у Европи.
У Србији је 1989. године издвојено 16 подручја, 1997. године 35 подручја, а 2009.
године број IBA-подручја повећан је на 42 (Пузовић ed., 2009). Збирна површина
ових међународно значајних подручја за птице код нас износи 1.259.624 ha од којих
се 43,7% налази у заштићеним подручјима. Попуп IPA подручја, и IBA подручја
представљају значајан део еколошке мреже Европе, као и део националне
еколошке мреже.
Одабрана подручја за дневне лептире (Prime Butterfly Areas in Serbia - PBA)
Пројекат издвајања одабраних подручја за дневне лептире реализован је
2003. године под покровитељством организације Bytterfly Conservation Europe из
Холандије. Сврха пројекта била је идентификација и заштита подручја национално
и међународно значајних за очување фауне лептира. У складу са овим пројектом, у
Србији је издвојено 40 значајних подручја за 38 најзначајнијих врста дневних
лептира од укупно 193 врста дневних лептира колико их има код нас (Јакшић ed.,
2008). Сумарна површина подручја значајних за опстанак најзначајнијих врста
дневних лептира износи 10,22% и углавном обухвата заштићена подручја.
Иницијатива Зелени појас Европе (European Green Belt Initiative)
Светска унија за заштиту природе (IUCN) је заједно са својим партнерима
2004. године покренула иницијативу Зелени појас Европе.
Зелени појас Европе треба да представља еколошку мрежу од севера до
југа континента, односно, од Баренцовог до Црног мора дуж некадашње политички
постављене „гвоздене завесе“ између Источног и Западног блока. Основна
замисао је да се „гвоздена завеса“ трансформише у „зелену завесу“ која ће
повезивати биогеографске регионе Европе и бројна станишта међународно
значајних дивљих врста у циљу очувања биолошке разноврсности.
Поред тога што треба да има значајну улогу у очувању биолошке
разноврсности, пројект треба да доведе до повезивања и боље сарадње
управљача пограничних заштићених подручја. Овај јединствени еколошки коридор,
такође, треба да поспеши боље разумевање и сарадњу локалног становништва у
заштићеним подручјима са обе стране држаних граница, до усклађивања људских
активности, ефикаснијег очувања природе и стварања нових могућности за
усклађен социо-економски развој локалних заједница.
У пројекту Зелени појас Европе учествују 23 државе међу којима се налази
и Република Србија. У Србији је издвојено 12 заштићених пограничних подручја. То
су: Горње Подунавље, Лудашко језеро, Палић, Суботичка пешчара, Селевењске
пустаре, Пашњаци велике дропље, Вршачке планине, Делиблатска пешчара,
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Ђердап, Стара планина, Шар-планина и Метохијске Проклетије. До сада се у
реализацији ове иницијативе највише постигло у прекограничној поплавној долини
Дунава која представља једно од последњих великих поплавних подручја Европе
смештено на тромеђи између Србије, Хрватске и Мађарске.

Слика 7. Зелени појас Европе (Фото: http:google.com)
Инвентаризација и очување геонаслеђа Србије
Европска асоцијација за конзервацију геолошког наслеђа - ПроГЕО
(European Association for the Conservation of Geological Heritage – ProGEO) са
седиштем у Упсали (Шведска), окупља 33 европске државе чији је циљ
идентификација, инвентаризација и очување објеката геонаслеђа националног,
регионачног и глобалног значаја.
Формирањем Националног савета за геонаслеђе 1995. године, Србија је
постала равноправна и веома активна чланица асоцијације ПроГЕО. Национални
савет се састоји од 16 радних група чија је обавеза израда Инвентара гео-објеката
и припремање листе приоритета по значају гео-објеката на основу формираног
инвентара.
Актуелни Инвентар објеката геонаслеђа обухвата око 650 геолошких,
палеонтолошких, геоморфолошких, спелеолошких и неотектонских објеката. Око
80 објеката геонаслеђа законом је заштићено појединачно и има статус споменика
природе. Међутим, већи део објеката геонаслеђа заштићен је у оквиру шире
заштићених просторних целина.
Емералд (Еmerald) мрежа и Natura 2000
Део обавеза које произилазе из примене Конвенције о очувању дивљег
биљног и животињског света и природних станишта Европе, тзв. Бернске
конвенције, Савет Европе је испунио покренувши, а затим и реализујући програм
Natura 2000 намењен државама које су чланице Европске Уније. Овај програм
обухвата заштиту природних станишта и дивљих врста, као и њихово повезивање
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у европску еколошку мрежу. Примени програма Natura 2000 претходило је
доношење две директиве Савета Европе – Директиве о птицама (Birds Directive
79/409/EEC) и Директиве о стаништима (Habitats Directive 92/43/EEC) која је
проистекла из Бернске конвенције.
У формирању еколошке мреже Natura 2000, односно еколошких области у
којима се желе постићи и очувати повољни услови за живот угрожених биљних и
животињских врста и њихових станишта, полазна основа била су два пројекта.
Први пројект било је утврђивање посебно заштићених подручја (Special Protection
Areas - SPA) која се одређују у складу са Директивом о птицама, док је други
пројект било утврђивање посебних подручја конзервације (Special Areas of
Conservation - SAC) усклађених са Директивом о стаништима, дивље фауне и
флоре. Издвојена SPA и SAC подручја на нивоу сваке државе чланице ЕУ заједно
чине еколошку мрежу Natura 2000. Поред већ дефинисаних врста и станишних
типова, свака земља могла је да унесе и своје националне специфичности чиме је
повећан број типова станишта и значајних врста на међународном нивоу. Мрежа
Natura 2000 обухвата 18% Европе и састављена је од 28.500 еколошки значајних
области.
Европске државе које се налазе у процесу придруживања ЕУ имају обавезу
да примењујући исте конвенције и директиве, израде и реализују пројект Емералд
(Еmerald). Емералд мрежа (срп. cмарагдна мрежа) заснива се на сличним
принципима као и мрежа Natura 2000, и формално се третира као припрема за
имплементацију Директиве о стаништима. Циљ Емералд пројекта је успостављање
еколошке мреже састављене од подручја од посебне важности за заштиту природе
(Areas of Special Conservation Interest - ASCI), односно просторних целина и
станишта које су од нарочитог националног и међународног значаја са аспекта
очувања биолошке разноврсности. Како су све државе кандидати за ЕУ у обавези
да предају попис предложених подручја за еколошку мрежу Natura 2000 са
одговарајућом базом података, Емералд пројект представља директан допринос у
остварењу овог циља.

Слика 8. Емералд подручја у Србији
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Пројекат Успостављање Емералд мреже започет је 2005. године. За
потребе његове израде послужиле су одређене пилот-врсте: 15 врста биљака, 2
врсте птица и 3 врсте сисара чији је просторни распоред представљен у ГИСтехнологији. У оквиру пројекта обрађено је и издвојено 61 подручје од нарочитог
значајна за заштиту и очување дивљих биљних и животињских врста и њихових
станишта (Секулић & Шинжар-Секулић eds.). Укупна површина ових подручја
износи 1.019.270 ha што чини око 11,5% територије Србије.
Читавим пројектом координира Савет Европе уз финансијску подршку
Европске агенције за животну средину.
Пан-европска еколошка мрежа (The Pan-European Ecological Network – PEEN)
Концепт еколошких мрежа постаје данас све значајнији и за стратегију и за
праксу у области очувања природе. Подршка пројектима Natura 2000 и Емералд
као и Пан-европској стратегији очувања биолошке и предеоне разноврсности (PanEuropean Biological and Landscape Diversity Strategy – PEBLDS) озваничена је на
Министарској конференцији у Кијеву одржаној 1995. године. Том приликом
дефинисана је акциона тема израде Пан-европске еколошке мреже (The PanEuropean Ecological Network – PEEN).

Слика 9. Функционалне целине еколошке мреже (Фото: http:google.com)
Пан-европском еколошком мрежом треба да буду обухваћена сва
заштићена подручја од националног и међународног значаја, сва подручја
издвојена у пројектима Natura 2000 и Емералд, сва Рамсарска подручја,
међународно значајна биљна подручја (IPA), међународно значајна подручја за
птице (IBA), одабрана подручја за дневне лептире (PBA), станишта ретких и
угрожених врста од националног и међународног значаја, природна или
полуприродна станишта која се налазе унутар вештачких екосистема (превасходно
великих пољопривредних површина), као и погранична подручја која омогућују
повезивање са еколошком мрежом суседних држава.
Делови еколошке мреже састоје се од три функционалне целине –
централне зоне, коридора и заштитне (бафер) зоне.
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• Централне зоне еколошке мреже имају примарну улогу у заштити
биолошке разноврсности. Оне обухватају подручја која су заштићена националним
законома, подручја која су међународно значајна и која представљају део мреже
Натура 2000 и Емералд, као и станишта важна за очување угрожених врста, а
налазе се унутар антропогено измењених подручја.

Слика 10. Вештачки коридор (Фото: http:google.com)
• Коридори су подручја која представљају спону између две или више
централних зона. Улогу коридора могу преузети постојећи природни или
полуприродни екосистеми, екосистеми који су ревитализовани или вештачки
образовани екосистеми који симулирају услове природних. Основни циљ
успостављања коридора је омогућавање физичке комуникације између популација
одређених врста које се налазе у централним зонама, а које су физички раздвојене
антропогено измењеним површинама. Дакле, коридори су својеврсни генетички
мостови између природних популација које су раздвојене антропогено измењеним
пределима. Успостављање коридора је од нарочитог значаја за миграторне врсте.
• Заштитне (бафер) зоне у оквиру еколошке мреже представљају неку врсту
изолационих зона које се налазе око централних зона. Њихова улога је смањење
директних негативних антропогених утицаја на централне зоне. Потенцијални
негативни утицаји на централна подручја могу бити разноврсна загађења воде,
ваздуха и земљишта, као и други негативни утицаји човека.

Слика 11. Полуприродни коридор (Фото: http:google.com)
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Поред ове три зоне, могуће је успоставити и периферне зоне одрживог
коришћења у којима се наставља интензивнија употреба земљишта и ресурса, али
на којима се морају обезбеђивати екосистемске услуге.
Успостављањем Пан-европске еколошке мреже тежи се:
• очувању карактеристика природних и полуприродних екосистема,
• очувању популација различитих врста од европског значаја,
• одржавању политичких процеса од којих зависе ови екосистеми и врсте и
• обнови природних екосистема и процеса.
Координатори пројекта Пан-европска еколошка мрежа су Економска
комисија за Европу (UN/ECE) и Светска унија за заштиту природе (IUCN).
Успостављање еколошке мреже у Србији је у зачетку, а њено
функционисање у будућности ће значајно зависити од ангажованости управљача
заштичених подручја, као и од свих осталих субјеката заштите природе.
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МEЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
Комисија за заштићена подручја Светске уније за заштиту природе (IUCN
World Commission on Protected Areas) дефинисала је основне категорије
заштићених подручја и начине управљања њима (Guidelines for Protected Area
Management Categories, 1994). Ова категоризација урађена је у форми водича за
начине управљања заштићеним подручјима и представља смернице за
усаглашавање начина управљања заштићеним подручјима на глобалном нивоу.
Смернице Светске уније се и даље разрађују и допуњују у складу са све
сложенијим односима између човека и природе, као и приступима у заштити
одређених подручја различите величине, природних одлика и вредности. Светској
комисији за заштићена подручја у овим пословима помажу и друге организације, а
пре свега Светски мониторинг центар за заштиту (World Conservation Monitoring
Centre, UNEP – WCMC).
Категоризацијом Светске уније за заштиту природе утврђено је шест
основних категорија заштићених подручја за које се препоручују специфични
циљеви и начини управљања.
Категорија I
Категорија I обухвата строге природне резервате или области дивљине у
којима се управља само у научне сврхе или ради заштите дивљине.
Категорија I се може поделити на две поткатегорије – la и Iб.
Категорија la обухвата строге резервате природе, односно заштићена
подручја којима се управља претежно ради заштите природних вредности и у
научне сврхе.
Према дефиницији, строги резерват природе је копнено или морско
подручје које поседује одређене репрезентативне геолошке појаве, екосистеме,
и/или врсте доступне првенствено ради научног истраживања и/или праћења
стања.
Циљеви управљања су:
• очување станишта, екосистема и врста у најбољем могућем стању;
• очување изворне генетичке разноврсности;
• одржавање природних еколошких процеса;
• очување структурних одлика пејзажа;
• очување делова нетакнуте природе за научна истраживања, праћење
стања и образовање;
• минимизација поремећаја пажљивим планирањем научних истраживања и
других одобрених активности;
• ограничавање јавног приступа.
Начин управљања:
Управљање треба да буде у надлежности државе која бира и контролише
управљача. Управљач може да буде квалификована државна установа, приватна
фондација, универзитет, истраживачка/заштитарска институција или власник
замљишта, који је дужан да сарађује са претходно поменутим институцијама.
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Категорија lб обухвата резервате природе, односно заштићена подручја
којима се управља ради заштите дивљине.
Према дефиницији, резерват природе је неизмењено или незнатно
измењено копнено или морско подручје које је задржало своја природна обележја,
које је ненастањено или слабо настањено, и које се штити ради очувања изворних
природних одлика.
Циљеви управљања су:
• пружање прилике будућим генерацијама да искусе доживљај и ужитак у
областима које нису деградиране људским активностима у дужем временском
периоду;
• очување суштинских природних одлика и квалитета средине за дужи
временски период;
• омогућавање јавног приступа ради задовољења духовних и физичких
потреба посетилаца на начин којим се неће пореметити природне одлике подручја;
• пружање могућности локалном становништву да очува традиционални
начин живота у складу са потенцијалима подручја.
Начин управљања:
Управљање је у надлежности државе, с тим што држава може поверити
подручје на управљање професионалној квалификованој државној установи,
приватном предузећу, универзитету, истраживачкој/заштитарској институцији или
власнику замљишта који је дужан да сарађује са претходно поменутим
институцијама.
Категорија II
Овом категоријом обухваћени су национални паркови којима се управља
ради очувања природних екосистема и рекреације.
Према дефиницији, национални парк је копнено или морско подручје
заштићено ради трајног очувања природних екосистема, онемогућавања њиховог
нарушавања и очувања склада између природних и културних вредности,
обезбеђивања рекреативних, научних и образовних активности.
Циљеви управљања су:
• заштита природних и пејзажних вредности од националног и међународног
значаја за духовне, научне, образовне, рекреативне и туристичке сврхе;
• очување геонаслеђа и и биолошке разноврсности;
• усклађивање потреба образовног, културног и рекреативног туризма са
вредностима подручја и потребом његовог очувања;
• спречавања делатности које могу да наруше заштићено подручје;
• утврђивање основних еколошких, пејзажних, културних и естетских одлика;
• усклађивање потреба локалних заједница са вредностима подручја и
програмом управљања.
Начин управљања:
Управљање је у надлежности државе, с тим што држава може поверити
подручје на управљање савету локалних заједница или неком другом
компетентном органу.
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Категорија Ill
Овом категоријом обухваћени су споменици природе којима се управља
ради заштите посебних природних вредности.
Према дефиницији, споменици природе су подручја која поседују једну или
више посебних природних или природно-културних вредности јединствених услед
реткости, репрезентативности, лепоте или културног значаја.
Циљеви управљања су:
• заштита и очување посебних природних вредности;
• обезбеђивање истраживања, образовања, промоције и ужитка;
• спречавање коришћења у неку другу сврху и деградације;
• укључивање локалног становништва у процес управљања.
Начин управљања:
Управљање је у надлежности државе, с тим што држава може поверити
подручје на управљање сaвету локалних заједница, државној установи или
предузећу, невладиној организацији или приватницима.
Категорија IV
Овом категоријом обухваћена су подручја управљања стаништима или
врстама којима се претежно управља путем управљачких интервенција.
Према дефиницији, подручја управљања стаништима или врстама су
делови копна или мора у којима је могућа активна интервенција ради очувања
станишта и/или популација појединачних врста.
Циљеви управљања су:
• очување станишта једне или више значајних врста и њихових заједница,
као и ревитализација станишта ради оптималног управљања врстама;
• обезбеђивање научних истраживања, мониторинга и управљања
подручјем у сврху постизања циља управљања и заштите;
• обезбеђивање услова за образовање и релаксацију;
• спречавање деградације и пренамене површина;
• обезбеђивање локалним заједницама да се усклађено развијају у складу
са циљевима управљања.
Начин управљања:
Управљање је у надлежности државе, с тим што држава може поверити
подручје на управљање државној установи, приватном предузећу, невладиној
организацији или појединцу.
Категорија V
Овом категоријом обухваћени су заштићени копнени или морски пејзажи
којима се управља претежно ради заштите пејзажа.
Према дефиницији, заштићени копнени или морски пејзажи су делови
копна, обале и/или мора у којима је интеракција људи и природе током времена
обликовала пејзаж препознатљивих одлика са знатним естетским, еколошким
и/или културним вредностима, а често и са великом биолошком разноврсношћу.
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Обезбеђивање интегралне заштите је од виталне важности за заштиту, очување и
развој такве области.
Циљеви управљања су:
• очување склада природе, традиционалних и културних вредности,
наставак традиционалног коришћења ресурса, градње, друштвених и културних
манифестација;
• поспешивање начина живота и делатности које су у складу са природом и
створеним вредностима;
• очување разноврсности пејзажа, станишта, врста и екосистема;
• спречавање штетних активности;
• усклађивање рекреације и туризма са одликама подручја;
• поспешивање научне и образовне активности;
• економско јачање локалних заједница путем традиционалне производње и
услуга.
Начин управљања:
Управљање је у надлежности државе, с тим што мора да се очува постојећа
власничка структура подржана кроз јединствено планирање намене површина и
различите фондове.
Категорија VI
Овом категоријом обухваћена су подручја за управљање ресурсима.
Заштићеним подручјем управља се претежно ради одрживог коришћења
природних екосистема.
Према дефиницији, подручја за управљање ресурсима су подручја у којима
се налазе углавном непромењени природни екосистеми и којима се управља да би
се обезбедила дугорочна заштита и очување билошке разноврсности, а
истовремено остварило и одрживо коришћења природних ресурса кроз активности
неопходних за опстанак локалних заједница.
Циљеви управљања су:
• дугорочно очување биолошке разноврсности и осталих природних
вредности;
• обезбеђивање одрживе производње;
• спречавање отуђења природних потенцијала и негативних ефеката на
биолошку разноврсност;
• поспешивање локалног и регионалног развоја.
Начин управљања:
Управљање треба поверити неком јавном предузећу опредељеном
заштити, које би успоставило партнерске односе са локалним заједницама.
Међутим, не искључује се ни управљање од стране приватника или од стране
државе која се може појавити и као власник подручја.
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СТРАТЕШКА ОСНОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА И
ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У СРБИЈИ
Стратешка основа од посебног значаја за управљање природним
вредностима која је од значаја и за управљање заштићеним подручјима,
превасходно је садржана у Стратегији биолошке разноврсности Републике Србије
за период од 2011. до 2018. године, Националном програму заштите животне
средине, Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године и
Националној стратегији одрживог развоја.
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од
2011. до 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 13/11)
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије:
• утврђује квантитативну и квалитативну биолошку разноврсност Србије и
описује систем заштите и заштићених подручја у Србији;
• описује правни, институционални и финансијски оквир заштите биолошке
разноврсности;
• даје преглед утицаја на биолошку разноврсност Србије;
• дефинише стратешке области, циљеве и активности заштите биолошке
разноврсности;
• утврђује акциони план очувања биолошке разноврсности;
• пружа додатне информације садржане у анексу.
У складу са Конвенцијом о заштити биолошке разноврсности, начела
очувања
биолошке
разноврсности
дефинисана
Стратегијом
биолошке
разноврсности су:
• начело очувања In situ,
• начело интегралности,
• начело превенције и предострожности,
• начело очувања природних вредности,
• начело међународне сарадње,
• начело система заштићених подручја,
• начело одрживог развоја,
• начело одговорности загађивача и његовог правног следбеника,
• начело „загађивач плаћа“,
• начело „корисник плаћа“,
• начело супсидијарне одговорности,
• начело примене подстицајних мера,
• начело јавног информисања и учешћа јавности,
• начело заштите права на здраву животну средину и приступа
правосуђу.
Основни индиректни фактори угрожавања биолошке разноврсности у
Србији, издвојени у Стратегији, су:
• неадекватан и неефикасан систем заштићених подручја,
• неадекватна правна заштита биолошке разноврсности,
• слабо спровођење постојећих правних механизама,
• економски значај биолошке разноврсности није схваћен и приказан,
• очување биолошке разноврсности није интегрисано у друге секторе,
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• низак ниво јавне свести о значају биолошле разноврсности или учешћа у
доношењу одлука,
• непостојање базе знања и капацитета у вези са очувањем биолошке
разноврсности.
Основни директни фактори угрожавања биолошке разноврсности
препознати у Стратегији су:
• промена природних станишта у друге сврхе,
• саобраћајна и комунална инфраструктура,
• туризам и рекреација,
• пољопривреда,
• измена режима протока у природним водотоковима,
• незаконита или прекомерна експолоатација дивљих врста,
• деструктивна и негативна сеча дрвећа,
• деградирајуће и незаконито рударство,
• неадекватно одлагање отпада,
• таложење загађивача из ваздуха,
• спирање са пољопривредних површина.
Основни притисци на биолошку разноврсност у Србији су:
• нестајање и фрагментација станишта,
• деградација станишта,
• смањење популација дивљих врста,
• загађење,
• инвазивне, алохтоне врсте и ГМО,
• климатске промене.
У Стратегији је дефинисана и улога заштићених подручја у очувању
биолошке разноврсности. С обзиром да заштићена подручја представљају центре
биолошке разноврсности, неопходно је:
● спровести националну анализу недостатака у систему заштићених
подручја;
● спровести националну анализу осетљивости на климатске промене која
би дала одговоре како будућа расподела ресурса и пракса конзервационог
управљања треба да се промене;
● развити план за проширење система заштићених подручја и
искоординирати га са захтевима међународних и националних стратегија и
иницијатива;
● ускладити класификацију заштићених подручја са стандардима Европске
уније и класификацијом заштићених подручја коју је разрадила Светска унија за
заштиту природе (IUCN);
● развити смернице и критеријуме за припрему, евалуацију и ревизију
планова за управљање заштићеним подручјима.
У смерницама би требало да се утврде следећи аспекти управљања
заштићеним подручјима:
• процена делотворности управљања заштићеним подручјима,
• интегрисање принципа Конвенције о биолошкој разноврсности у
приоритетне активности програма рада у заштићеним подручјима,
• развијање стандардизованог система извештавања о годишњим
програмима рада,
• промовисање учешћа јавности у развијању и имплементацији планова
управљања,
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• развијање и имплементација стратегија за прилагођавање климатским
променама,
• израда или ажурирање планова управљања за сва заштићена подручја,
• успостављање свеобухватног програма чуварске службе у заштићеним
подручјима и организовање обуке за чуваре у свим областима,
• промовисање размене информација и комуникације међу управљачима
заштићених подручја,
• омогућавање управљачима заштићених подручја и представницима других
релевантних јавних агенција приступ међународном знању и размени
информација,
• спровођење финансијске анализе заштићених подручја на националном
нивоу,
• развијање плана за одрживо финансирање система заштићених подручја,
• припрема смерница за развој финансијских планова појединачних
заштићених подручја,
• припрема или ажурирање финансијских планова појединачних заштићених
подручја,
• обезбеђивање довољно ресурса за спровођење планова управљања,
укључујући и обучени кадар.
Национални програм заштите животне средине („Службени гласник РС“,
бр. 12/10)
Национални програм заштите животне средине припремљен је с циљем
развоја модерне политике заштите животне средине током следеће декаде. Овај
програм полази од закључка да се Република Србија суочава са великим
изазовима у унапређивању система заштите животне средине, у оквиру темељних
друштвено-економских реформи ка тржишној економији и грађанском друштву.
Овај процес подразумева унапређење досадашње политике заштите животне
средине и секторских политика ка управљању заштитом животне средине и
природним ресурсима на принципима одрживог развоја.
Одрживи развој је дугорочни концепт који подразумева стални економски
раст који обезбеђује смањење сиромаштва, праведну расподелу богатства,
унапређење здравствених услова и квалитета живота, уз смањење нивоа
загађења на ниво капацитета чинилаца животне средине, спречавање будућих
загађења и очување биолошке разноврсности.
Полазећи од концепта одрживог развоја, Програм обезбеђује решавање
кључних националних проблема заштите животне средине који су усклађени са
економским и друштвеним развојем.
Краткорочни циљеви за период од 2010. до 2014. године у области
заштите природе, биолошке разноврсности и шума дефинисани овим Програмом
су:
• израда Националне стратегија одрживог коришћења природних ресурса и
добара;
• повећање површине заштићених подручја;
• израда вишегодишњег плана за финансирање заштите природе, одрживо
коришћење биолошке разноврсности и планова управљања заштићеним
подручјима, у складу са одредбама Закона о заштити природе;
• усклађивање националних прописа у области заштите природе, биолошке
разноврсности и шума са законодавством ЕУ и међународним конвенцијама;
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• усклађивање планова управљања заштићеним подручјима у складу са
Законом о заштити природе;
• унапређење капацитета управљача заштићених подручја;
• израда Извештаја о стању природе у Републици Србији;
• израда Стратегије заштите природе и природних вредности;
• доношење Програма заштите природе;
• израда Националне стратегије за очување биолошке и геолошке
разноврсности;
• израда планова пошумљавања за подручја са ниском пошумљеношћу;
• израда пописа билошке разноврсности, посебно пописа угрожених
екосистема и станишта ретких и ендемичних врста;
• успостављање мониторинга компоненти биолошке разноврсности;
• спровођење ефективних мера за контролу уношења генетички
модификованих организама;
• унапређење заштите и одрживог коришћења дивљих биљних и
животињских врста и гљива;
• потпуна заштита и очување миграторних врста.
Континуирани циљеви у области заштите природе, биолошке
разноврсности и шума у периоду од 2010. до 2019. године су:
• заустављање губитка биолошке разноврсности у складу са Кијевском
декларацијом;
• израда и имплементација националног акционог плана за очување и
одрживо коришћење влажних станишта;
• повећање површина под шумама и унапређење структуре шума;
• унапређење система управљања заштићеним подручјима од националног
и међународног значаја (укључујући информациони систем, надзор над
економским активностима и туризмом, имплементацију планова управљања на
период од 10 година, усаглашавање компетенција, итд);
• успостављање еко коридора за фрагментисане и осетљиве екосистеме;
• побољшање заштите посебних заштићених зона за птице;
• развој еколошке мреже у складу са међународним стандардима;
• успостављање система управљања еколошком мрежом;
• успостављање управљања појединачним стаништима, врстама и
коридорима миграторних врста од међународног значаја;
• успостављање мониторинга утицаја електроводова и ветро-генератора на
птице у складу са Препоруком број 110, Савета Европе у оквиру Бернске
конвенције;
• успостављање мониторинга утицаја климатских промена на биолошку
разноврсност у заштићеним подручјима у складу са Одлуком 9-XVI CBD и
Препоруком бр. 135 Савета Европе;
• успостављање синергизма секторских политика и стратегија у области
очувања и развоја станишта, врста, коридора и одрживог коришћења биолошке
разноврсности;
• успостављање механизама равноправне расподеле добити;
• успостављање механизама примене традиционалних делатности и
вештина у области одрживог коришћења биолошке разноврсности и очувања
права локалног становништва;
• побољшање заштите аутохтоних врста и заустављање уношења
инвазивних врста;
• заштита, очување, унапређење и одрживо коришћење дивљих биљних и
животињских врста и гљива;
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• заштита и очување миграторних врста;
• успостављање мониторинга у природи.
Просторни план Републике Србије 2010 – 2020. („Службени гласник РС“,
бр. 88/10)
Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године утврђене су
дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Србије у
циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и
културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији.
Овим стратешким документом, између осталог, утврђено је да заштита и
одрживо коришћење природног и културног наслеђа и природних ресурса чине
основу идентитета Србије и њених регионалних целина, али и основу будућег
привредног и туристичког развоја.
Оперативни циљеви заштите и одрживог коришћења природног наслеђа
дефинисани Просторним планом су:
• повећање површине под заштићеним подручјима (на 10% до 2014.
године, односно, 12% до 2020. године);
• успостављање националне еколошке мреже и идентификација подручја за
европску еколошку мрежу;
• унапређење и осавремењивање планова управљања и јачање
оспособљености управљача заштићених подручја;
• кандидовање и проглашење заштићених подручја од међународног
значаја;
• увећање бројности популација ретких и угрожених врста и реинтродукција
ишчезлих;
• спровођење мера (конзервације, санације, ревитализације, рекултивације)
и режима заштите и мониторинга стања заштићених подручја;
• формирање информационог система заштићених подручја;
• унапређење система финансирања заштите природе и управљања
заштићеним подручјима.
Најзначајније планиране активности до 2014. године су:
• доношење стратегије заштите природе и природних вредности и
стратегије очувања биолошке разноврсности;
• повећање укупне површине под заштитом до 10% територије Србије кроз
проглашење нових заштићених подручја;
• ревизија статуса (врсте, режима и граница заштите) раније проглашених
заштићених подручја и усклађивање са важећом законском регулативом;
• ревизија статуса заштићених врста дивље флоре и фауне на националном
нивоу, у складу са законом;
• уписивање у међународне листе еколошки значајних подручја, и то:
Голије, Старе планине (тресаве и потоци), Копаоника (тресаве и потоци),
Ковиљско-петроварадинског рита (са Крчединском адом), Окањ баре (могућност
уписа заједно са Русандом) и Дрине у Мачви, у Рамсарску листу; Горњег
Подунавља (Апатинско-моношторског рита), Обедске баре, Таре и Старе планине,
у Листу резервата биосфере; Ђердапа и Ђавоље вароши, у Листу светске
баштине UNESCO;
• успостављање националне еколошке мреже и идентификација подручја за
европску еколошку мрежу NATURA 2000 кроз посебан пројекат;
• израда и доношење просторних планова подручја посебне намене за већа
заштићена подручја, са приоритетом на подручјима која, осим еколошке, имају и
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функцију заштите изворишта регионалног водоснабдевања и значајних
туристичких подручја;
• израда урбанистичких планова за локалитете у заштићеним подручјима на
којима је регистрована или планирана изградња већег обима;
• санација деградираних простора (позајмишта, каменолома, пожаришта,
дивљих депонија, шљункара) са најзначајнијим неповољним утицајем на природне
вредности и животну средину;
• формирање ГИС-а о заштићеним и еколошким подручјима и његово
повезивање са Националном инфраструктуром геопросторних података.
Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС", бр.
57/08)
Национална стратегија одрживог развоја дефинише одрживи развој као
циљно-оријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан и синергетски процес
који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и
институционални) на свим нивоима. Одрживи развој подразумева израду модела
који на квалитетан начин задовољавају друштвено-економске потребе и интересе
грађана, а истовремено уклањају или знатно смањују утицаје који прете или штете
животној средини и природним ресурсима.
Циљ Стратегије је да уравнотежи три кључна фактора, тј. три стуба
одрживог развоја:
• одрживи развој економије, привреде и технологије,
• одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и
• заштиту животне средине уз рационално располагање природним
ресурсима.
Стратегија обухвата и питања заштите животне средине и очувања
природних ресурса у Републици Србији, као и утицаје економског развоја на
животну средину. Дати су циљеви, мере и приоритети везани за заштиту
природних ресурса (ваздуха, воде, земљишта, биодиверзитета, шума, минералних
ресурса и обновљивих извора енергије), заштиту од деловања различитих
фактора ризика по животну средину (климатских промена и оштећења озонског
омотача, отпада, хемикалија, удеса, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке и
природних катастрофа), заштиту од деловања фактора ризика по животну средину
у различитим економским секторима (индустрији, рударству, енергетици,
пољопривреди, шумарству, ловству и рибарству, саобраћају и туризму), као и
увођење чистије производње.
Сагласно стратегији, секторски циљеви у области очувања природних
вредности и ресурса обухватају:
• доношење закона о заштити природе и ратификација међународних
уговора;
• израду националне стратегије одрживог коришћења природних ресурса и
добара;
• израду националне стратегије и акционог плана очувања биодиверзитета;
• повећање површина заштићених подручја до 10% територије Републике
Србије;
• успостављање ефикасног система биомониторинга;
• успостављање информационог система о живом свету и другим
природним вредностима Републике Србије;
• попис биолошке разноврсности у Републици Србији;
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• спровођење ефективних мера контроле генетички модификованих
организама у складу с праксом ЕУ;
• унапређење метода за одрживо коришћење генофонда и формирање
банке за очување генетичког материјала уз повећање подршке очувању генетичких
ресурса, те повећање броја субјеката и подручја укључених у послове очувања.
• унапређење планова управљања заштићеним добрима у складу са
савременим међународним стандардима и европским директивама;
• унапређење капацитета управљача заштићених подручја и подизање
ефикасности меродавних државних органа на спречавању и кажњавању
непожељних и непрописних активности у заштићеним и еколошки значајним
подручјима.
Стратешки циљеви уређења и коришћења шума и шумских земљишта
обухватају:
• усклађивање националних прописа из области одрживог управљања
шумама са законодавством ЕУ;
• унапређивање стања шума: превођењем изданачких шума у високе,
мелиорацијом деградираних шума и изданачких шума лошег квалитета,
подржавањем природног обнављања и заштите шума;
• унапређење одрживог газдовања шумама и заштићеним природним
добрима.
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УСТАВНО-ПРАВНА И ЗАКОНОДАВНА ОСНОВА
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
Полазна основа за законодавно уређење заштите животне средине и
очување природе садржана је у Уставу Републике Србије („Службени гласник
РС“, бр. 98/06).
У Члану 87., став 1. Устава, утврђује се између осталог, да се природна
богатства и добра за које је законом утврђено да су од општег интереса, налазе у
државној имовини. У ставу 3. истог Члана, пише да се природна богатства користе
под условима и на начин предвиђен законом.
У Члану 89. утврђује се дужност сваког појединца да чува природне
реткости и научно, културно и историјско наслеђе као добра од општег интереса у
складу са законом. Посебна одговорност за чување наслеђа је на Републици
Србији, аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
У Члану 97. којим се утврђују надлежности Републике Србије, у тачки 9.
пише да Република Србија између осталог, „уређује и обезбеђује одрживи развој,
систем заштите и унапређења животне средине, заштиту и унапређење биљног и
животињског света“.
Своју опредељеност за заштиту и унапређење животне средине и природе
као њеног саставног дела, Србија је исказала и доношењем две резолуције у
периоду док је била у саставу Савезне Републике Југославије.
Резолуција о политици заштите и унапређења животне средине у СРЈ
(„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93), има за циљ остваривање интегралне заштите
животне средине у СРЈ. Ради успешног спровођења интегралне политике заштите
животне средине неопходно је обезбеђивање законодавних, организационих,
институционалних, управно-правних, научних и других услова. Политика заштите
животне средине спроводи се реализацијом 12 програма међу којима нарочити
значај имају програми интегралне заштите и унапређења животне средине,
заштите осетљивих екосистема, заштите природне баштине и биолошке
разноврсности.
Резолуција о политици очувања биодиверзитета у СРЈ („Службени лист
СРЈ“, бр. 22/94), заснива се на начелима интегралности, одрживог развоја и
спречавања смањења биолошке разноврсности. Приоритети државе односе се на
праћење стања биолошке разноврсности, израду научне валоризације и
евиденције биолошке разноврсности од националног и међународног значаја,
идентификацију процеса и категорија активности које имају или могу имати
негативан утицај на биолошку разноврсност, трансфер иностраних и развој
домаћих биотехнологија.
Закони и подзаконска акта који директно регулишу област заштите
природе су:
• Закон о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10),
• Закон о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93,
53/93, 67/93, 48/94, 101/05),
• Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и
фауне („Службени гласник РС", бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/10),
• Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС", бр. 102/10),
• Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате
накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник РС", бр. 43/10),
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• Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима
станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима
станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС", бр.
35/10),
• Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС", бр. 5/10),
• Правилник о начину обележавања заштићених природних добара
(„Службени гласник РС”, бр. 30/92, 24/94, 17/96),
• Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног
подручја („Службени гласник РС”, бр. 85/09),
• Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја
(„Службени гласник РС”, бр. 84/09),
• Правилик о одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете
проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго заштићене и заштићене
дивље врсте („Службени гласник РС”, бр. 37/10),
• Правилник о компензацијским мерама („Службени гласник РС", бр. 20/10),
• Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за
његово коришћење („Службени гласник РС”, бр. 84/09).
Закони и подзаконска акта који регулишу питања одрживог коришћења
природних ресурса и простора су:
• Закон о шумама („Службени гласник РС", бр. 30/10),
• Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени
гласник РС“ бр. 36/09),
• Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС", бр. 18/10),
• Закон о водама („Службени гласник РС", бр. 30/10),
• Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС", бр. 44/95,
101/05),
• Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС", бр.
41/09),
• Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС", бр. 62/06,
65/08, 41/09),
• Закон о сточарству („Службени гласник РС", бр. 41/09),
• Закон о добробити животиња („Службени гласник РС", бр. 41/09),
• Закон о органској производњи („Службени гласник РС", бр. 3/10),
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 36/09),
• Закон о туризму („Службени гласник РС", бр. 88/10) итд.
• Уредба о установљавању ловних подручја на територији Републике
Србије („Службени гласник РС”, бр. 5/11),
• Правилник о категоризацији риболовних вода („Службени гласник РС”, бр.
13/10),
• Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе,
обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке („Службени
гласник РС”, бр. 07/10),
• Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за
рибочувара и стручног испита за рибара („Службени гласник РС”, бр. 7/10),
• Правилник о условима и поступку издавања и одузимања лиценце за
рибочувара и начину вођења регистра издатих лиценци за рибочувара („Службени
гласник РС”, бр. 7/10),
• Правилник о обрасцу легитимације чувара рибарског подручја ("Службени
гласник РС", број 49/95),
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• Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни
риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља
рекреативни риболов („Службени гласник РС", број 104/09),
• Правилник о начину обележавања граница рибарског подручја („Службени
гласник РС”, бр. 79/09),
• Правилник о начину одређивања висине штете нанете рибљем фонду
(„Службени гласник РС”, бр. 84/09),
• Правилник о садржини обрасца дозволе за рекреативни риболов
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09),
• Правилник о висини трошкова за издавање годишње дозволе за
рекреативни риболов („Службени гласник РС”, бр. 71/09, 20/10),
• Правилник о начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и
садржини јединственог обрасца евиденције улова од стране рекреативног
риболовца („Службени гласник РС", бр. 104/09),
• Правилник о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима
за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за
давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора,
утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице
пре закључивањеа уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у
закуп („Службени гласник РС”, бр. 80/10),
• Правилник о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи, трајању
ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним
ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и
мерама заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и
ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС", бр. 75/10, 91/10),
• Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда („Службени
гласник РС", бр. 104/09) итд.
Закони који се баве заштитом животне средине, уређењем и одрживим
коришћењем простора су:
• Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04),
• Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године
(„Службени гласник РС", бр. 88/10),
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС", бр. 88/10),
• Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", бр.
84/09),
• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине („Службени гласник РС", бр. 135/04),
• Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС", бр. 36/09),
• Закон о превозу опасних материја („Службени гласник РС", бр. 36/09),
• Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС", бр. 36/09),
• Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС", бр.
36/09),
• Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", бр. 111/09),
• Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС", бр. 111/09) итд.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Заштиту и очување природе у Републици Србији обезбеђују:
● Република Србија
• Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
• Агенција за заштиту животне средине
• Фонд за заштиту животне средине
• Завод за заштиту природе Србије
● Аутономна покрајина
• Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине
• Поктајински Завод за заштиту природе
● Општина, град и град Београд (јединица локалне самоуправе)
● Управљач заштићеног подручја
● Правна лица, предузетници и физичка лица који у обављању привредних и
других делатности користе природне ресурсе и заштићена природна добра
● Стручне и научне организације и друге јавне службе
● Грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге
организације.
Непосредни послови очувања природе и заштићених подручја могу се
поделити на управне, стручне, управљачке и инспекцијске.
Управне послове заштите природе и заштићених подручја, сагласно Члану
101. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10),
обавља Министарство животне средине, рударства и просторног планирања,
надлежни орган аутономне покрајине или надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
Основни задаци ових органа су очување природе, природних вредности и
предеоне разноврсности, учешће у поступку проглашења и проглашавање
заштићених подручја из њихових надлежности, обезбеђивање услова за заштиту и
очување заштићених подручја, учешће у изради планова управљања заштићеним
подручјима, надзор над применом Закона о заштити природе и других
подзаконских аката који из њега произилазе, итд.
Стручне послове заштите природе и природних добара обављају Завод за
заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе. Ови послови
утврђени су у Члану 102. Закона о заштити природе.
Када је реч о заштићеним подручјима, основни послови Завода су
прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима, праћење
стања, оцена очуваности природе и степена њене угрожености, израда студија
заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин
управљања тим подручјима, израда предлога акта о престанку заштите подручја,
израду предлога за претходну заштиту подручја, давање услова за радове на
заштићеним природним добрима и издавање мишљења на план управљања
заштићеног подручја, вршење стручног надзора на заштићеном подручју и
предлагање мера заштите, пружање стручне помоћи управљачима заштићених
подручја, утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у
поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне
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документације, шумских, ловних, риболовних и водопривредних основа, програма
и стратегија у делатностима које утичу на природу, итд.
Управљачке послове у заштићеним подручјима обављају управљачи
заштићених подручја који сходно Члану 68. Закона о заштити природе, чувају,
унапређују и промовишу заштићена подручја, спроводе прописане режиме
заштите, доносе план управљања и остала акта утврђена законом, осигуравају
неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења заштићеног
подручја, обезбеђују надзор над спровођењем услова и мера заштите природе,
прате кретање и активности посетилаца, у сарадњи са републичком, покрајинском
или општинском инспекцијом и органима безбедности спречавају све активности и
делатности које представљају фактор угрожавања и деградације, итд.
Инспекцијске послове у заштићеним подручјима обавља Министарство
животне средине, рударства и просторног планирања преко инспектора за заштиту
животне средине. Инспекцијски надзор поверен је и аутономној покрајини, као и
јединицама локалне самоуправе на заштићеним подручјима које проглашавају
њихови надлежни органи.
У Члану 120, 121, 122 и 123 Закона о заштити природе дефинисана су
права и дужности инспектора који у вршењу инспекцијског надзора утврђују
спровођење свих законом прописаних услова и мера заштите природе и дужни су
да нареде спровођење одређених мера ради заштите и унапређења природних
вредности и добара, да забране активности штетне по природу, да одузму
одређене предмете, робу или уређаје чија је употреба у супротности са заштитом
и очувањем заштићених природних добра, да доносе решења којима налажу
спровођење неопходних радњи, забрана или поступка итд. Инспектори за заштиту
животне средине сарађују и са другим надлежним инспекцијским органима (за
шумарство, ловство, водопривреду, итд.), и обавештавају их о предузетим мерама.
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ВРСТЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Сагласно Члану 27. Закона о заштити природе, заштићена природна добра
су:
1. Заштићена подручја у које спадају:
• строги резерват природе,
• специјални резерват природе,
• национални парк,
• споменик природе,
• заштићено станиште,
• предео изузетних одлика и
• парк природе.
2. Заштићене врсте у које спадају:
• строго заштићене дивље врсте и
• заштићене дивље врсте.
3. Покретна заштићена природна документа у које спадају:
• делови геолошког и палеонтолошког наслеђа (фосили, минерали,
кристали), и
• биолошка документа (миколошке, ботаничке и зоолошке збирке,
конзервирани препарати органских врста).
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ
У складу са Чланом 28. Закона о заштити природе, подручја која имају
изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и која су
значајна као станишта врста птица и других миграторних врста значајних у складу
са међународним прописима, могу се прогласити за заштићена подручја од општег
интереса.
ВРСТЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА
Заштићена подручја су строги и специјални резерват природе, национални
парк, споменик природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика и парк
природе.
Строги и специјални резерват природе
Строги резерват природе је подручје неизмењених природних одлика са
репрезентативним природним екосистемима, намењено искључиво за очување
изворне природе, генског фонда, еколошке равнотеже, праћење природних појава
и процеса, научна истраживања којима се не нарушавају природна обележја,
вредности, појаве и процеси.
Специјални резерват природе је подручје са неизмењеном или незнатно
измењеном природом, од нарочитог значаја због јединствености, реткости или
репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене дивље врсте биљака,
животиња и гљива, без насеља или са ретким насељима у којима човек живи
усклађено са природом, намењено очувању постојећих природних одлика, генског
фонда, еколошке равнотеже, праћењу природних појава и процеса, научним
истраживањима
и
образовању,
контролисаним
посетама
и
очувању
традиционалног начина живота.
Специјални резерват природе може бити флористички, вегетацијски,
фаунистички, геолошки, палеонтолошки, хидролошки и други.
У строгом и специјалном резервату природе забрањено је вршити све
радње и активности и обављати делатности које могу нарушити својства због којих
су проглашени заштићеним подручјем (брање и уништавање биљака,
узнемиравање, хватање и убијање животиња, увођење нових органских врста,
мелиорација, разни облици коришћења, итд).
Посећивање строгог и специјалног резервата природе у циљу образовања
може се вршити на основу дозволе коју издаје управљач заштићеног подручја.
Мере заштите строгог и специјалног резервата природе ближе се одређују
актом о проглашењу заштићеног подручја.
Праћење природних појава и процеса и научна истраживања врше се на
основу дозволе коју издаје министарство надлежно за послове заштите животне
средине и уз присуство управљача.
(У складу са Чл. 29. Закона о заштити природе)

Национални парк
Национални парк је подручје са већим бројем разноврсних природних
екосистема од националног значаја, истакнутих предеоних одлика и културног
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наслеђа у коме човек живи усклађено са природом, намењено очувању постојећих
природних вредности и ресурса, укупне предеоне, геолошке и биолошке
разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских,
културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у
складу са начелима заштите природе и одрживог развоја.
У националном парку дозвољене су радње и делатности којима се не
угрожава изворност природе, као и обављање делатности које су у функцији
образовања, здравствено-рекреативних и туристичких потреба, наставка
традиционалног начина живота локалних заједница, а на начин којим се не
угрожава опстанак врста, природних екосистема и предела, у складу са законом и
планом управљања који доноси управљач.
Одређене делатности могу се ограничити ради очувања изворности
природе националног парка.
Шумама у националном парку газдује правно лице (jавно предузеће) које
управља националним парком.
Шуме у националном парку нису обухваћене шумским подручјем.
Мере заштите националног парка и начин његовог коришћења ближе се
одређују посебним законом.
(У складу са Чл. 30. Закона о заштити природе)

Споменик природе
Споменик природе је мања неизмењена или делимично измењена
природна просторна целина, објекат или појава, физички јасно изражен,
препознатљив и/или јединствен, репрезентативних геоморфолошких, геолошких,
хидрографских, ботаничких и/или других обележја, као и људским радом
формирана ботаничка вредност од научног, естетског, културног или образовног
значаја.
Споменик
природе
може
бити
геолошки
(историјскогеолошкостратиграфски, палеонтолошки, петролошки, седиментолошки, минералошки,
структурногеолошки, хидрогеолошки и други), геоморфолошки, спелеолошки
(пећина, јама и друго), хидролошки (цео или део водотока, слап, језеро, тресава и
друго), ботанички (ретки или значајни примерци биљног света, појединачно стабло
или скупина стабала, дрвореди, паркови, арборетуми, ботаничке баште итд.).
На споменику природе забрањене су све радње и активности које
угрожавају његова обележја и вредности.
Мере заштите споменика природе и начин његовог коришћења, ближе се
одређују актом о проглашењу заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 31. Закона о заштити природе)

Заштићено станиште
Заштићено станиште је подручје које обухвата један или више типова
природних станишта значајних за очување једне или више популација дивљих
врста и њихових заједница.
Циљ заштите станишта је:
• заштита угрожених и ретких типова станишта, екосистема и/или
аутохтоних дивљих врста на националном и/или међународном нивоу;
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• обезбеђивање повољног стања популација аутохтоне дивље врсте или
врста;
• омогућавање несметаног одвијања неке од животних фаза аутохтоних
дивљих врста (мрешћење, парење, гнежђење, подизање младунаца,
презимљавање и друго);
• заштита крајње угрожених и рањивих врста;
• омогућавање протока гена између популација врсте;
• обезбеђивање миграторних путева и одморишта;
• омогућавање научних истраживања, управљања популацијама и
образовања.
На заштићеном станишту забрањене су радње и активности којима се
угрожава или оштећује један или више типова станишта.
Актом о проглашењу заштићеног станишта ближе се утврђује његов значај,
намена и мере заштите.
(У складу са Чл. 32. Закона о заштити природе)

Предео изузетних одлика
Предео изузетних одлика је подручје препознатљивог изгледа са значајним
природним, биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима,
које се током времена развијало као резултат интеракције природе, природних
потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва.
Предео изузетних одлика може бити природни предео изузетних одлика и
културни предео изузетних одлика.
Природни предео изузетних одлика је подручје значајне биолошкоеколошке и естетске вредности где традиционалан начин живота локалног
становништва није битније нарушио природу и природне екосистеме.
Културни предео изузетних одлика је подручје значајне предеоне,
естетске и културно-историјске вредности које се током времена развијало као
резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја и традиционалног
начина живота локалног становништва.
У пределу изузетних одлика забрањене су радње и активности којима се
нарушавају примарне природне и створене вредности и карактер предела.
Мере заштите, начин обављања привредних и традиционалних делатности
и коришћење природних и створених вредности у пределу изузетних одлика,
ближе се утврђују актом о проглашењу заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 33. Закона о заштити природе)

Парк природе
Парк природе је подручје добро очуваних природних вредности са претежно
очуваним природним екосистемима и живописним пејсажима, намењено очувању
укупне геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу научних,
образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравственорекреативних потреба и осталих делатности усклађених са традиционалним
начином живота и начелима одрживог развоја.
У парку природе нису дозвољене привредне и друге делатности и радње
којима се угрожавају његова битна обележја и вредности.
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Мере заштите, начин обављања привредних делатности и коришћење
природних вредности у парку природе, ближе се утврђују актом о проглашењу
заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 32. Закона о заштити природе)

РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ
На заштићеном подручју могу се успоставити режими заштите I (првог)
степена, II (другог) степена и III (трећег) степена који се утврђују актом о
проглашењу заштићеног подручја на основу студије заштите као стручно
документационе основе за успостављање заштите.
Режим заштите I степена (строга заштита), спроводи се на заштићеном
подручју или његовом делу са изворним или мало измењеним екосистемима
изузетног научног и практичног значаја, којом се омогућавају процеси природне
сукцесије и очување станишта и животних заједница у условима дивљине.
Режим заштите I степена:
• забрањује коришћење природних ресурса и изградњу објеката;
• ограничава радове и активности на научна истраживања и праћење
природних процеса, контролисану посету у образовне, рекреативне и
општекултурне сврхе, као и спровођење заштитних, санационих и других
неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава биљних
и животињских болести и пренамножавања штеточина, уз сагласност
министарства надлежног за послове заштите животне средине.
Режим заштите II степена (активна заштита), спроводи се на заштићеном
подручју или његовом делу са делимично измењеним екосистемима великог
научног и практичног значаја и посебно вредним пределима и објектима
геонаслеђа.
У II степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без
последица по примарне вредности њихових природних станишта, популација,
екосистема, обележја предела и објеката геонаслеђа, обављати традиционалне
делатности и ограничено користити природни ресурси на одржив и строго
контролисан начин.
Режим заштите II степена:
• забрањује изградњу индустријских, металуршких и рударских објеката,
асфалтних база, рафинерија нафте, као и објеката за складиштење и продају
деривата нафте и течног нафтног гаса, термоелектрана и ветрогенератора, лука и
робно-трговинских центара, аеродрома, услужних складишта, магацина и
хладњача, викендица и других породичних објеката за одмор, експлоатацију
минералних сировина, тресета и материјала речних корита и језера, преоравање
природних травњака, привредни риболов, уношење инвазивних алохтоних врста,
изградњу објеката за рециклажу и спаљивање отпада и образовање депонија
отпада;
• ограничава регулацију и преграђивање водотока, формирање
водоакумулација, мелиорационе и друге хидротехничке радове, изградњу
хидроелектрана, соларних електрана и електрана на био-гас, објеката туристичког
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смештаја, угоститељства, наутичког туризма и туристичке инфраструктуре и
уређење јавних скијалишта, изградњу објеката саобраћајне, енергетске, комуналне
и друге инфраструктуре, стамбених и економских објеката пољопривредних
газдинстава, традиционално коришћење камена, глине и другог материјала за
локалне потребе, изградњу рибњака, објеката за конвенционално гајење домаћих
животиња и дивљачи, риболов, лов, сакупљање гљива, дивљих биљних и
животињских врста, газдовање шумама и шумским земљиштем, формирање
шумских и пољопривредних монокултура, уношење врста страних за дивљи биљни
и животињски свет регије у којој се налази заштићено подручје и примену
хемијских средстава.
Режим заштите III степена (проактивна заштита), спроводи се на
заштићеном подручју или његовом делу са делимично измењеним и/или
измењеним екосистемима, пределима и објектима геонаслеђа од научног и
практичног значаја.
У III степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој
села и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског
наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности
локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и
простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу.
Режим заштите III степена:
• забрањује изградњу рафинерија нафте и објеката хемијске индустрије,
металуршких и термоенергетских објеката, складишта нафте, нафтних деривата и
природног гаса, уношење инвазивних алохтоних врста и образовање депонија;
• ограничава изградњу других индустријских и енергетских објеката,
асфалтних база, објеката туристичког смештаја и јавних скијалишта,
инфраструктурних објеката, складишта индустријске робе и грађевинског
материјала, викендица, експлоатацију и примарну прераду минералних сировина,
образовање објеката за управљање отпадом, изградњу насеља и ширење
њихових грађевинских подручја, лов и риболов, формирање шумских и
пољопривредних монокултура, примену хемијских средстава и друге радове и
активности који могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге
вредности заштићеног подручја.
Око заштићеног подручја у случају потребе, може се прогласити и заштитна
зона. Режим заштитне зоне заштићеног подручја забрањује и ограничава радове и
активности за које се утврди да могу имати значајан неповољан утицај на
биолошку разноврсност, вредности геонаслеђа и предела заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 35. Закона о заштити природе)

ЕКОЛОШКА МРЕЖА
Национална еколошка мрежа ће сагласно Члану 130. Закона о заштити
природе бити утврђена и постати део европске еколошке мреже NATURA 2000,
након приступања Републике Србије Европској Унији.
NATURA 2000 је основни програм заштите природе у ЕУ покренут са циљем
да се очува или поново успостави повољно стање више од хиљаду угрожених и
ретких врста, око 230 природних и полуприродних станишта и 28.500 еколошки
значајних области.
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Структура и успостављање еколошке мреже
Еколошку мрежу чине:
• еколошки значајна подручја (заштићена подручја, национални и
међународно значајна станишта појединих врста),
• еколошки коридори (путање и везе које омогућавају кретање јединки
популација и проток гена између еколошки значајна подручја) и
• заштитне зоне око еколошки значајних подручја.
Документацију за успостављање еколошке мреже припрема Завод за
заштиту природе у сарадњи са другим стручним и научним институцијама.
На основу предлога Завода, Влада утврђује еколошку мрежу начин њеног
управљања и финансирања.
Након утврђивања еколошке мреже, улога Завода биће да води дигиталну
базу података за еколошку мрежу и да са другим стручним и научним
институцијама прати стања еколошке мреже.
Заштита и управљање еколошком мрежом
Заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера и
метода заштите ради очувања биолошке и предеоне разноврсности и одрживог
коришћења и обнављања природних ресурса и вредности.
Подручјем еколошке мреже које је истовремено и заштићено подручје,
управља управљач тог заштићеног подручја.
За управљање еколошки значајним подручјем и еколошким коридором, које
није стављено под заштиту као заштићено подручје, Влада на предлог
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, надлежног
орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе на чијој се
територији налази део еколошке мреже, може одредити или основати правно лице.
Правно лице коме је поверено управљање делом еколошке мреже, може
донети план управљања или прописати скуп мера за очување, обнављање и
унапређење њеног стања.
(У складу са Чл. 38., 39. и 40. Закона о заштити природе)
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ПОСТУПАК ПРОГЛАШЕЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Израда студије заштите
Одређивање намене површина и резервација подручја за заштиту
дефинисана је Просторним планом Републике Србије, мада иницијативу за
покретање процедуре заштите одређеног подручја могу поднети ресорно
министарство или секретаријат аутономне покрајине, јединица локалне
самоуправе, правна лица, предузетници и физичка лица, стручне и научне
организације, јавне службе, грађани, групе грађана, њихова удружења,
професионалне или друге организације.
Предлог акта о проглашењу заштићеног подручја заснива се на научностручној основи – студији заштите, којом се утврђују природне и створене
вредности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем.
Студију заштите израђује Завод за заштиту природе Србије или Покрајински
завод за заштиту природе. Студија заштите се израђује на основу постојеће
стручне и научне документације, као и на основу додатних истраживања подручја
која укључују валоризациију природних вредности, оцену стања, степена
очуваности, изворности, негативних утицаја и др.
У студији заштите се налази образложење предлога за покретање поступка
заштите, опис природних, створених и предеоних одлика подручја са тематским
картографским прилозима, темељне вредности подручја, оцена стања животне
средине, предложена категорија заштите, предложени режими заштите,
картографски приказ са уцртаним границама и режимима заштите на основу
података из катастра непокретности, концепт заштите и унапређења, могуће
перспективе одрживог развоја, начин управљања, процена потребних средстава за
спровођење мера заштите, развоја и одрживог коришћења, потребна кадровска и
техничка опремљеност управљача, евентуални предлог управљача и други
елементе од значаја за проглашење заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 42. Закона о заштити природе)

Проглашење заштите
У зависности од вредности и значаја, заштићено подручје се сврстава у I, II
или III категорију.
I категорија се односи на заштићено подручје међународног, националног,
односно изузетног значаја. Углавном су то национали парк, строги и специјални
резерват, станиште, природно добро које се штити на основу међународних аката
или има међународни значај, предео изузетних одлика у коме се налази културнo
добро од изузетног значаја, као и парк природе који се целом површином налази
на територији двеју или више јединица локалне самоуправе.
II категорија се односи на заштићено подручје покрајинског/регионалног,
односно великог значаја. Углавном су то станиште и предео изузетних одлика у
коме се не налази културно добро од изузетног значаја, ако им је цела површина
на територији аутономне покрајине, као и парк природе који се налази на
територији двеју или више јединица локалне самоуправе на територији аутономне
покрајине.
III категорија се односи на заштићено подручје локалног значаја. То
најчешће може бити парк природе, споменик природе, као и предео изузетних
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одлика у коме се не налази културно добро од изузетног значаја, а којима је цела
површина на територији јединице локалне самоуправе.
Поступак заштите подручја званично је покренут када се студија заштите
достави Министарству заштите животне средине, рударства и просторног
планирања, аутономној покрајини или јединици локалне самоуправе, и од тог
датума подручје се сматра заштићеним.
На предлог Владе, Народна скупштина проглашава национални парк
законом.
На предлог Министарства заштите животне средине, рударства и
просторног планирања, а по претходно прибављеном мишљењу осталих
надлежних министарстава и надлежног органа аутономне покрајине, ако се
подручје налази на територији аутономне покрајине, Влада проглашава
заштићеним подручје изузетног значаја.
По претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне
средине, рударства и просторног планирања и претходно прибављеним
мишљењима надлежних министарстава, аутономна покрајина проглашава
заштићеним подручје регионалног значаја.
Јединица локалне самоуправе проглашава заштићеним подручје локалног
значаја. Ако је део тог земљишта у државној својини, на акт о проглашењу
заштићеног подручја неопходно је имати сагласност Владе.
(У складу са Чл. 41. Закона о заштити природе)

Садржај и објављивање акта о проглашењу заштићеног подручја
Акт о проглашењу заштићеног подручја садржи:
• назив и врсту заштићеног подручја,
• опис основних вредности,
• границе заштићеног подручја са режимима заштите,
• активности и радње које је забрањено вршити, које се ограничавају, као и
мере очувања и унапређења у зонама режима заштите,
• основне елементе заштите и развоја заштићеног подручја,
• картографски приказ са уцртаним границама, односно ознаком локације,
• попис катастарских парцела по режимима заштите,
• права и обавезе субјеката у заштићеном подручју,
• лице коме се поверава управљање,
• права и обавезе управљача,
• начин обезбеђења средстава за заштиту и развој заштићеног подручја и
рад управљача,
• друге елементе од значаја за заштићено подручје.
Акт о проглашењу заштићеног подручја објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије”, у службеном гласилу аутономне покрајине, или у службеном
гласилу јединице локалне самоуправе.
Орган који доноси акт о проглашењу заштићеног подручја, дужан је да у
року од 30 дана овај акт достави:
• надлежном суду ради уписа непокретности у земљишне књиге,
• Републичком геодетском заводу,
• управљачу заштићеног подручја,
• Заводу, ради уписа у регистар заштићених природних добара.
(У складу са Чл. 44. и 45. Закона о заштити природе)
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Слика 12. Специјални резерват природе
„Клисура реке Увац“ (Фото: Д. Боснић)
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ОЧУВАЊЕ ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ
Геолошка разноврсност представља скуп геолошких формација и
структура, појава и облика геолошке грађе и геоморфолошких карактеристика
различитог састава и начина постанка и разноврсних палеоекосистема мењаних у
простору под утицајима унутрашњих и спољашњих геодинамичких чинилаца током
геолошког времена.
Геонаслеђе су све геолошке, геоморфолошке, педолошке и посебне
археолошке вредности настале током формирања литосфере, њеног
морфолошког уобличавања и међузависности природе и људских култура, које
представљају укупну геолошку разноврсност и имају научни значај за проучавање
развоја Земље.
Заштита геолошке разноврсности при коришћењу и уређењу простора
остварује се спровођењем мера очувања природе, геолошких и палеонтолошких
докумената, као и објеката геонаслеђа у условима In situ и Ex situ заштите.
Заштита спелеолошких објеката
У спелеолошким објектима и њиховој околини забрањено је:
• загађивати водотоке и изворе, упуштати, уносити и остављати отровне
материје, чврсте отпатке и угинуле животиње или депоновати било коју врсту
отпадака на местима и на такав начин да могу бити унети у спелеолошки објекат
текућом водом или слободним кретањем;
• уништавати, оштећивати или односити делове пећинског накита,
пећинских седимената, фосилних остатака и артефаката;
• уништавати или односити примерке фауне и флоре и нарушавати њихове
станишне услове;
• изводити грађевинске радове који могу проузроковати значајне неповољне
и трајне промене геоморфолошких и хидролошких обележја.
(У складу са Чл. 24. и 25. Закона о заштити природе)

Врсте и заштита покретних заштићених геолошких докумената
Делови геолошког и палеонтолошког наслеђа који имају изузетан научни,
образовни и културни значај, могу се штитити као покретна заштићена природна
документа. Покретна заштићена природна геолошка документа могу бити:
• сви примерци холотипова, синтипова и генотипова фосила, као и типске
врсте фосила;
• сви појединачни минерали и/или кристали и минералне друзе на лежишту;
• сви холотипови и синтипови фосила, типске врсте фосила појединачних
минерала и кристала.
Заштићена геолошка и палеонтолошка документа чувају се на месту где су
нађена, а налазиште ужива заштиту као заштићено природно добро.
Ако се поједина заштићена геолошка и палеонтолошка документа (фосили,
минерали, кристали и др.) не могу заштитити на налазишту, дају се на чување
правном лицу (Природњачком музеју, завичајном музеју, музеју у саставу
факултета или збирци) које је дужно да осигура њихову стручну музеолошку
заштиту (инвентаризацију, детерминацију, препарацију и конзервацију, стално
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одржавање и надгледање) и омогући њихову употребу у образовне, научне и
културне сврхе.
Министар надлежан за послове заштите животне средине прописује ближе
услове под којима се фосили, минерали и кристали могу дати правном лицу на
заштиту и чување.
(У складу са Чл. 37.и 97. Закона о заштити природе)

Ограничења и забране
Забрањено је узимати из природе геолошка и палеонтолошка документа
(фосиле, минерале, кристале, пећински накит и др.) која су проглашена
заштићеним природним добрима или се налазе на објекту геонаслеђа и
заштићеном налазишту.
Изузетно, Министарство животне средине, рударства и просторног
планирање може дозволити узимање из природе фосила, минерала и кристала
који су проглашени заштићеним природним добрима или се налазе на објекту
геонаслеђа и заштићеном налазишту, ради научног и стручног истраживања,
образовања, излагања на изложбама и др.
(У складу са Чл. 98. Закона о заштити природе)

Слика 13. Потпећка пећина (Фото: Д. Боснић)
Поступање са геолошком документима
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали,
кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач
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је дужан да пријави Министарству животне средине, рударства и просторног
планирања у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе.
Министарство доноси решење о истраживању налазишта геолошких и
палеонтолошких докумената, најкасније у року од тридесет дана од дана пријаве
налазишта, којим прописује услове заштите природе.
Ако Министарство не одреди другачије, налазач не може на месту налаза
да обавља радње и активности које би могле проузроковати уништавања или
оштећивања налаза, осим примене мера заштите.
Власник или корисник права на земљишту на којем су пронађена геолошка
и палеонтолошка документа дужан је да омогући истраживање налазишта у складу
са решењем Министарства.
Истраживање налазишта може да обавља правно лице, предузетник или
физичко лице на основу истражног права.
Правно лице, предузетник или физичко лице дужно је да у року од тридесет
дана од дана обављеног истраживања достави Министарству извештај о
обављеном истраживању са подацима о стању налазишта, могућој угрожености
налазишта и о потребним додатним истраживањима и додатним мерама заштите.
Ако се ради о потенцијалном објекту геонаслеђа, правно лице, предузетник
или физичко лице дужно је да у истом року поднесе извештај Заводу о обављеном
истраживању са подацима о стању налазишта, могућој угрожености налазишта, и о
потребним додатним истраживањима и додатним мерама заштите.
(У складу са Чл. 99. Закона о заштити природе)
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ОЧУВАЊЕ БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ
Биолошка разноврсност обухвата укупну разноврсност и варијабилност
живог света, односно укупну разноврсност и варијабилност гена, врста,
екосистема, облика, појава и процеса одређених подручја и биосфере у целини.
Дакле, биолошка разноврсност обухвата три организацијска нивоа: генетички,
специјски и екосистемски.
Генетичка разноврсност подразумева укупан број и укупну разноврсност
гена и генетичких информација садржаних у свим појединачним врстама
микроорганизама, гљива, биљака и животиња на Земљи.
Специјска разноврсност представља разноврсност, односно свеукупност
органских врста на Земљи од настанка живота па до данас. Специјска
разноврсност не представља само број врста, него и огроман број подврста,
варијетета и форми, као и бројне морфолоше форме (феноне) као што су полови,
узрасне класе, сезонске или еколошке форме (екобиоморфе). То значи да је
специјска разноврсност на Земљи много сложенија и већа него што се може
учинити на први поглед.
Екосистемска разноврсност представља укупну разноврсност станишта
(биотопа) и животних заједница (биоценоза) спојених у целину вишег реда –
екосистем (геобиоценозу), као и све сложене еколошке процесе којима се
остварује јединство и функционалност биосфере.
Сагласно Члану 15. Закона о заштити природе, заштита врста се остварује
спровођењем мера и активности на очувању самих врста, њихових популација и
станишта, екосистема и коридора који их повезују.
Заштићене врсте
Дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају
посебан значај са генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог,
економског и другог аспекта, штите се као строго заштићене дивље врсте или као
заштићене дивље врсте.
Строго заштићеном дивљом врстом може се прогласити:
• врста ишчезла у Србији и враћена програмом реинтродукције,
• крајње угрожена дивља врста,
• угрожена дивља врста,
• реликтна врста,
• локални ендемит,
• стеноендемит,
• међународно значајна и заштићена дивља врста и
• врста којој је из других разлога потребна строга заштита.
Заштићеном дивљом врстом може се прогласити:
• рањива дивља врста,
• ендемична врста,
• индикаторска, кључна и кишобран врста,
• реликтна врста,
• међународно значајна и заштићена дивља врста и
• врста која није угрожена али се због њеног изгледа може лако заменити с
угроженом врстом.
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На основу процене угрожености појединих врста и обавеза из потврђених
међународних уговора, министар надлежан за послове заштите животне средине,
споразумно са министром надлежним за послове пољопривреде, шумарства и
водопривреде, а на предлог Завода за заштиту природе, проглашава дивље врсте
строго заштићеним или заштићеним.
О строго заштићеним или заштићеним врстама стара се Завода за заштиту
природе, као и имаоци тих врста, управљачи заштићених подручја, јавна
предузећа за газдовање шумама, корисници ловишта и рибарских подручја. Сви
они дужни су да планирају и спроводе мере и активности на управљању
популацијама ових врста у оквиру програма и планова управљања.
(У складу са Чл. 36. Закона о заштити природе)

Строго заштићене дивље врсте и мере њихове заштите
Станишта и популације строго заштићених дивљих врста могу бити
заштићена на територији целе Србије или на појединим њеним деловима.
Када је реч о строго заштићеним дивљим врстама, забрањено је:
• уништавати јединке биљака и гљива и њихових развојних облика, брањем,
сакупљањем, сечењем, ископавањем и чупањем из корена у свим фазама
биолошког циклуса,
• угрожавати или уништавати станишта строго заштићених биљака и гљива,
• држати и трговати самониклим строго заштићеним биљкама и гљивама и
њиховим развојним облицима,
• хватати, држати или убијати строго заштићене врсте животиња у свим
фазама биолошког циклуса,
• оштећивати или уништавати развојне облике, јаја, гнезда и легла строго
заштићених животиња, као и подручја њиховог размножавања и одмарања,
• угрожавати или уништавати станишта строго заштићених врста животиња,
• узнемиравати строго заштићене врсте животиња, нарочито у време
размножавања, подизања младих, миграције и хибернације,
• пресецати миграторне путеве,
• прикривати, држати, узгајати, трговати, извозити, превозити, отуђивати или
на било који начин прибављати и јавно излагати строго заштићене животиње,
укључујући све њихове деривате и развојне облике.
Једино у случају оправданог јавног интереса и под условом да не постоји
друго задовољавајуће решење, и да изузеће није штетно по опстанак популација
строго заштићених дивљих врста у подручју распрострањености, Министарство
животне средине и просторног планирања може дозволити одређене радње ради:
• истраживања и образовања, управљања популацијама, поновног
насељавања, поновног уношења и узгоја у In-situ и Еx-situ условима,
• спречавања озбиљних штета на усевима, стоци, шумама, рибњацима,
води и другим облицима својине,
• ради заштите јавног здравља и јавне безбедности,
• из других разлога од преовладавајућег јавног интереса, укључујући
разлоге социјалне или економске природе и корисне последице од првенственог
значаја за животну средину,
• сакупљања матичних јединки у циљу размножавања, гајења њихових
потомака и промета у комерцијалне сврхе у за то регистрованим плантажним и
фармерским објектима уз услов да се део јединки врати на природна станишта.
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Дозволу за поменуте радње издаје министарство надлежно за послове
заштите животне средине по претходно прибављеном мишљењу Завода за
заштиту природе и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
За истраживање строго заштићених дивљих врста или изношење њихових
делова и деривата, дозволу у научноистраживачке и образовне сврхе издаје
министарство надлежно за послове заштите животне средине. Дозвола се издаје у
форми решења уз претходно прибављенопозитивно мишљење Завода за заштиту
природе.
Дозвољене активности на заштићеном подручју обављају се у складу са
актом о унутрашњем реду и чуварској служби.
Извештај о резултатима истраживања достављају се Министарству, Заводу
и управљачу заштићеног подручја до краја календарске године.
(У складу са Чл. 73, 74, 75. и 78. Закона о заштити природе)

Слика 14. Строго заштићене врсте – пузгавац и снежни рунолист
(Фото: Д. Миловановић, С. Белиј)

Заштићене дивље врсте и мере њихове заштите
Заштићена дивља врста може бити заштићена на територији целе Србије
или на појединим њеним деловима.
Заштићене дивље врсте гљива, лишајева, биљака, животиња и њихових
делова, у циљу прераде, трговине, прекограничног промета, као и плантажног и
фармерског узгоја, могу се сакупљати на основу дозволе коју издаје министарство
надлежно за послове заштите животне средине у складу са законом.
Коришћење и сакупљање заштићених дивљих врста дозвољено је
искључиво на начин којим се не угрожава повољно стање њихове популације.
Министар прописује мере и ближе услове заштите заштићених дивљих
врста које обухватају:
• временску забрану коришћења;
• квантитативно и квалитативно ограничење у коришћењу;
• просторну забрану коришћења ради обнове популација до
задовољавајућег нивоа.
Евиденцију о начину и обиму коришћења заштићених дивљих врста ради
утврђивања и праћења стања популација, које укључује и дивље врсте чије је
коришћење регулисано Законом о ловству и Законом о рибарству, води Завод за
заштиту природе.
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Ако се утврди да је због коришћења заштићена дивља врста угрожена,
министар може забранити или ограничити коришћење те врсте уз претходно
мишљење Завода.
За истраживање заштићених дивљих врста или изношење њихових делова
и деривата, дозволу у научноистраживачке и образовне сврхе издаје министарство
надлежно за послове заштите животне средине. Дозвола се издаје у форми
решења уз претходно прибављено позитивно мишљење Завода за заштиту
природе.
Дозвољене активности на заштићеном подручју обављају се у складу са
актом о унутрашњем реду и чуварској служби.
Извештај о резултатима истраживања достављају се ресорном
министарству, Заводу и управљачу заштићеног подручја до краја календарске
године.
(У складу са Чл. 76, 77. и 78. Закона о заштити природе)

Држање строго заштићених и заштићених дивљих врста
Поједини примерци строго заштићених и заштићених дивљих врста могу се
држати у заточеништву ради сопствених потреба или приказивања јавности у
зоолошким вртовима, акваријумима, тераријумима или сличним просторима,
узгајати, продавати и куповати, под условом да власник има доказ о пореклу, и да
се ради о:
• примерцима који су законито увезени,
• примерцима који су законито стечени пре него што је врста законом
заштићена,
• примерцима одгајеним у за то регистрованим фармама, плантажама и
центрима за размножавање,
• примерцима за које власник има други доказ о законитом стицању,
односно пореклу примерака.
Под доказом о пореклу подразумева се потврда, уверење, сертификат,
увозна или извозна дозвола или мишљење стручне или научне организације о
пореклу врста.
(У складу са Чл. 87. Закона о заштити природе)

Примена Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС", бр. 5/10),
проглашене су строго заштићене дивље врсте које су набројане у Прилогу I, као и
заштићене врсте које су набројане у Прилогу II одштампаном уз Правилник.
Заштићене дивље врсте, које су под контролом коришћења и промета у
складу са посебним прописом, означене су на одговарајући начин у Прилогу II.
Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација
ловостајем заштићених врста дивљачи и риба, означених у Прилогу II ознаком Л и
Р уређују се прописима из области ловства и рибарства.
Овим Правилником обухваћено је 1.759 строго заштићених дивљих
врста: 75 врста гљива и лишајева, 600 врста биљака, 25 врста алги и 1059 врста
животиња. Од тога, 57 врста сисара, 308 врста птица, 18 врста гмизаваца, 18 врста
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водоземаца, 30 врста риба, 628 врста бескичмењака (91 врста пауколиких
животиња, 4 врсте бранхиопода, 29 врста стонога, 25 врста ентогната, 377 врста
инсеката, 35 врста ракова и малакострака, 1 врста шкољке, 61 врста пужева, 5
врста прстенастих глиста), 38 врста гљива, 37 врста лишајева, 25 врста маховина,
22 врсте папрати, 553 врсте семењача и 25 врста алги.
Правилником је обухваћено и 828 заштићених дивљих врста: 27 врста
сисара, 29 врста птица, 2 врсте гмизаваца, 3 врсте водоземаца, 34 врсте риба, 158
врста бескичмењака (5 врста пауколиких животиња, 4 врсте бранхиопода, 145
врста инсеката, 3 врсте пужева, 1 врста прстенасте глисте), 26 врста гљива, 4
врсте лишајева, 10 врста маховина, 9 врста папратњача и 526 врста семењача.
Забрањена средства за хватање и убијање дивљих животиња
Забрањена је употреба одређених средстава за хватање и убијање дивљих
животиња, као и средстава којима се угрожавају њихова станишта, угрожавају и
узнемиравају њихове популације, нарушава њихова добробит и повећава
могућност њиховог локалног нестајања.
Забрањеним средствима се сматрају нарочито:
• замке,
• лепак,
• хемијска средства типа атрактаната,
• употреба живих животиња као мамаца у лову птица и дивљачи,
• самострели, лукови, стреле и друго оружје са тетивом које потиском
тетиве или друге еластичне материје избацује стрелу или други пројектил,
• лов птица мрежама,
• електричне убојите или омамљујуће направе,
• светлеће направе,
• огледала и друге заслепљујуће направе,
• одашиљачи звука (магнетофони, касетофони, аудио рекордери, плејери)
који емитују звукове дозивања, бола или оглашавања,
• направе за осветљавање циља,
• оптички нишани за ноћни лов с могућношћу електронског увеличавања
или претварања слике,
• експлозив,
• отрови или омамљујући мамци,
• аутоматско оружје,
• ваздухоплови,
• лов животиња возилима на моторни погон у покрету,
• друга средства утврђена осталим законима и ратификованим
међународним уговорима.
Поједина од наведених средстава могу се изузетно и ограничено користити
у научноистраживачке сврхе, а ради спровођења програма реинтродукције,
уматичења, мониторинга, премештања животиња, реализације програма заштите и
очувања и у другим случајевима у складу са посебним законом.
Дозволу за употребу наведених средстава издаје Министарство животне
средине, рударства и просторног планирања у форми решења, уз претходно
прибављено мишљење других надлежних органа.
(У складу са Чл. 79. Закона о заштити природе)
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Заштита миграторних врста
Јавни путеви и друге врсте саобраћајница, телекомуникациони и
електроенергетски системи, хидрограђевински и други објекти чијом се изградњом
пресецају уобичајени коридори дневно-ноћних и сезонских миграција дивљих
животиња, проузрокује фрагментација станишта или на други начин ремети њихов
нормалан животни циклус, граде се на начин којим се умањују негативни ефекти и
применом посебних конструкцијских и техничко-технолошких решења на самим
објектима и у њиховој околини, током изградње и у периоду експлоатације.
Специјална техничко-технолошка решења која омогућавају несметану и
сигурну комуникацију дивљих животиња могу бити еколошки мостови, изграђени
пролази и прелази, тунели, пропусне цеви, јаркови, сигурносни и усмеравајући
објекти, рибље стазе и лифтови, итд.
Мере заштите миграторних врста и начин одржавања техничкотехнолошких решења прописује министар надлежан за послове животне средине
уз сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја, рударства и
енергетике, пољопривреде, шумарства и водопривреде.
(У складу са Чл. 80. Закона о заштити природе)

Заштита птица и слепих мишева
Стубови и техничке компоненте средњенапонских и високонапонских
водова изводе се на начин да се птице и слепи мишеви заштите од струјног удара
и механичког озлеђивања.
Локације струјних генератора покретаних ветром (ветрењаче) утврђују се
тако да се избегну њихова важна станишта и путеви миграције.
При изградњи високих објеката (ветрогенератора, стубова, торњева,
мостова и др.) у близини еколошки значајних подручја, неопходно је примењивати
техничко-технолошке мере при чему се пре свега мисли на осветљавање објеката,
како би се избегли негативни утицаји оваквих објеката.
Такође, није дозвољено коришћење јаких светлосних извора (рекламни
ротирајући рефлектори, ласери и слично) усмерених ка небу. Изузетак су само они
светлосни извори који се користе за потребе безбедности и контроле ваздушног
саобраћаја.
(У складу са Чл. 81. Закона о заштити природе)

Уношење алохтоних врста
На подручју Србије забрањено је уношење алохтоних дивљих врста и
њихових хибрида у слободну природу.
Изузетно, уношење алохтоних дивљих врста дозвољено је уколико се
њиховим уношењем не угрожавају природна станишта аутохтоних дивљих врста.
За уношење алохтоних врста Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања издаје дозволу на основу студије прихватљивости и студије
о процени утицаја на природу, уз сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Алохтоне дивље врсте које уношењем и ширењем угрожавају друге врсте и
укупну биолошку разноврсност на подручју Србије, ресорно министарство
проглашава инвазивним и то, на предлог Завода за заштиту природе и других
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стручних и научних институција, а по претходно прибављеном мишљењу
министарства надлежног за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде.
То подразумева и прописивање мере контроле и сузбијања инвазивних врста.
(У складу са Чл. 82. Закона о заштити природе)

Премештање јединки аутохтоних врста
Премештање аутохтоних дивљих врста у слободној природи на територији
Србије, може се вршити на основу истраживања и планских докумената.
Премештање се може вршити под условом да се истраживањима утврди да
такав поступак ни на који начин не угрожава повољан статус популација врсте,
односно добробит животиња.
Сагласност на премештање јединки аутохтоних дивљих врста у слободну
природу даје Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
уз претходно прибављено мишљење Завода за заштиту природе.
(У складу са Чл. 84. Закона о заштити природе)

Реинтродукција дивљих врста
Реинтродукција представља процес вештачког враћања врста на простор са
којег су ишчезле из било ког разлога. Предуслов за извођење реинтродукције је да
још негде, на неком другом станишту, обитава витална популација исте врсте из
које се одређени број јединки може узети и пренети на станиште са којег је врста
нестала.
Реинтродукција дивљих врста у слободну природу на подручју Србије може
се вршити на основу истраживања, програма реинтродукције и дозволе.
Пре сваке реинтродукције потребно је урадити студију изводљивости и
студију процене утицаја на животну средину. Обим и садржај студија одређује
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања на предлог
Завода за заштиту природе.
Реинтродукција дивљих врста може се вршити под условом да се
истраживањима утврди да такав поступак доприноси повољном статусу врсте.
Дозволу за реинтродукцију издаје Министарство решењем, уз претходно
мишљење Завода и министарства надлежног за послове пољопривреде и
шумарства.
(У складу са Чл. 85. Закона о заштити природе)

Услови за држање дивљих животиња
Дивље животињске врсте могу се држати у заточеништву ради сопствених
потреба или приказивања јавности у зоолошким вртовима, акваријумима,
тераријумима или сличним просторима, ради узгоја, продаје и куповине, само ако
им добробит није угрожена, односно ако им се обезбеде животни услови који
одговарају врсти, раси, полу, старости као и физичким и биолошким
специфичностима, особинама у понашању, односно здравственом стању
животиња.
Министар надлежан за послове заштите животне средине, заједно са
министром надлежним за послове ветеринарства, прописује услове које морају
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испуњавати зоолошки вртови и други објекти и простори за држање животиња,
услове држања, забрану држања појединих врста, програме обуке и едукације, као
и начин обележавања и евидентирања дивљих животиња.
(У складу са Чл. 86. Закона о заштити природе)

Дозвола за држање дивљих животиња
Правно лице, предузетник и физичко лице које постане власник заштићених
дивљих животиња с намером њиховог држања у заточеништву ради сопствених
потреба или приказивања јавности у зоолошким вртовима, акваријумима,
тераријумима или сличним просторима, ради узгоја, продаје и куповине, дужно је
да у року од тридесет дана по стицању власништва над тим животињама, поднесе
захтев ресорном министарству ради прибављања дозволе.
Правно лице, предузетник и физичко лице које намерава да држи аутохтоне
или алохтоне дивље животиње у заточеништву ради сопствених потреба или
приказивања јавности у зоолошким вртовима, акваријумима, тераријумима или
сличним просторима, ради узгоја, продаје и куповине, дужно је да прибави дозволу
Министарства животне средине и просторног планирања.
Дозвола се издаје у форми решења, ако подносилац захтева докаже да су
испуњени прописани услови из Закона за заштиту природе.
Уколико се у поступку инспекцијског надзора у току важења дозволе утврди
да је зоолошки врт, односно други објекат или простор у коме се држе животиње
престао да испуњава услове на основу којих је дозвола издата, ресорно
министарство ће исту укинути.
Одгајивачнице у којима се узгајају одређене заштићене врсте могу да врше
прекогранични промет у комерцијалне сврхе тих заштићених врста само под
условом да се региструју у надлежном међународном органу.
(У складу са Чл. 88. Закона о заштити природе)

Узгој дивљих животиња
Правно лице, предузетник и физичко лице које намерава да узгаја
аутохтоне или алохтоне дивље врсте животиња, а чије гајење није регулисано
посебним законом, дужно је да прибави дозволу у складу са Законом о заштити
природе
Ако се у поступку издавања дозволе утврди да постоји опасност по здравље
људи, добробит животиња и животну средину, Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања може затражити од подносиоца захтева да пре
издавања дозволе изради студију о процени утицаја.
Власник дивље врсте животиње обавезан је да осигура да та животиња не
побегне у природу и одговоран је за штету коју та животиња проузрокује ако
побегне.
(У складу са Чл. 89. Закона о заштити природе)

Трговина дивљим животињама
Правно лице, предузетник и физичко лице које обавља трговину живим
аутохтоним или алохтоним дивљим животињским врстама, дужно је да обезбеди
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одговарајуће услове за држање животиња у складу са Законом о заштити природе
и другим прописима, и да води евиденцију о трговини тим животињама и њиховом
пореклу.
Трговином се сматрају продаја и куповина, стицање у комерцијалне сврхе,
излагање јавности ради стицања добити, коришћење у сврху стицања добити,
држање ради продаје, нуђење на продају или превоз ради продаје, најам и
размена животиња.
Трговина се може вршити само примерцима узгајаним у пријављеним
узгајалиштима или примерцима који имају доказ о пореклу и који су прописно
обележена.
Приликом трговине заштићеним животињама, продавац, односно власник је
дужан да новом власнику изда потврду о пореклу животиње, писмено упутство о
условима и начину држања животиње и друге информције које су од значаја за
хумано држање животиња.
(У складу са Чл. 90. Закона о заштити природе)

Слика 15. Волиера за лечење болесних и повређених белоглавих супова на Увцу
(Фото: Д. Миловановић)
Прихватилиште за дивље животиње
У сврху привременог или трајног збрињавања заштићених дивљих
животиња могу да се формирају наменска прихватилишта.
Прихватилиште представља подручје или простор са објектима уређеним
за привремено или трајно збрињавање јединки дивљих животиња које нису
способне да се самостално брину о себи. У прихватилиштима животиње могу да
проведу одређено време до трајног решавања њиховог збрињавања.
За рад прихватилишта потребна је дозвола коју решењем издаје
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
(У складу са Чл. 91. Закона о заштити природе)

66

Одузимање дивљих животиња
Примерке дивљих врста животиња који се држе у заточеништву, гаје или
којима се обавља трговина супротно условима Закона о заштити природе,
одузима надлежни инспектор и издаје потврду о одузимању.
Одузети примерци се привремено или трајно збрињавају у прихватилиште
или у зоолошки врт који одреди Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања.
Међусобна права и обавезе у погледу збрињавања одузетих примерака,
регулишу се уговором закљученим између ресорног министарства и
прихватилишта, односно зоолошког врта.
(У складу са Чл. 92. Закона о заштити природе)

Поступање са нађеним примерцима заштићених дивљих животиња
Лице које нађе заштићену дивљу животињу дужно је да одмах обавести
најближу ветеринарску организацију и Министарство животне средине, рударства
и просторног планирања о:
• пронађеним мртвим примерцима заштићених дивљих животиња,
• примерцима заштићених дивљих животиња које су болесне или озлеђене
у мери да нису способне да самостално преживе у природи.
Узроке угинућа пронађених мртвих строго заштићених дивљих животиња
утврђује ветеринарска организација. Трошкове ове експертизе сноси поменуто
Министарство.
Лицу које нађе заштићену дивљу животињу, ресорно министарство може
дозволити држање болесне или озлеђене животиње ради лечења и опоравка.
Трошкове настале лечењем животиње сноси Министарство.
Убијене или на било који други начин усмрћене или нађене строго
заштићене врсте предају се Природњачком музеју на препарирање, конзервацију и
чување чиме постају покретна заштићена природна добра као делови биолошког
наслеђа од научног, образовног и културног значаја.
(У складу са Чл. 93. Закона о заштити природе)

Заштита екосистема
Заштита природних екосистема остварује се очувањем њиховог природног
састава, структуре, функције, целовитости и равнотеже путем спровођења
одговарајућих мера и активности на њиховој заштити, унапређењу и одрживом
коришћењу.
Очување биолошке разноврсности шумских екосистема обавља се ради
јачања општекорисних функција шума, у складу са законом.
Газдовање шумама мора се заснивати на начелима одрживог развоја и
очувања биолошке разноврсности, очувања природног састава, структуре и
функције шумских екосистема, сагласно условима заштите природе који су
саставни део шумских основа.
Ради обогаћивања биолошке и предеоне разноврсности у газдовању
шумама поступа се на начин да се у највећој мери очувају шумске чистине
(ливаде, пашњаци и друго) и шумски рубови.
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У влажним и воденим екосистемима са обалним појасом забрањене су
радње, активности и делатности којима се угрожава хидролошка појава или
опстанак и очување биолошке разноврсности.
Количину воде у влажним и воденим екосистемима, изван заштићених
подручја, која је нужна за очување хидролошке појаве и опстанак биолошке
разноврсности одређује министарство надлежно за послове пољопривреде,
шумарства и водопривреде, по претходно прибављеном мишљењу министарства
надлежног за послове заштите животне средине, а у заштићеним подручјима и
подручјима еколошке мреже, министарство надлежно за послове заштите животне
средине по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за
послове пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Очување биолошке и предеоне разноврсности станишта унутар
агроекосистема и других неаутономних и полуаутономних екосистема спроводи се
првенствено очувањем и заштитом рубних станишта, живица, међа, појединачних
стабала, групе стабала, бара и ливадских појасева, као и других екосистема са
очуваном или делимично измењеном дрвенастом, жбунастом, ливадском или
мочварном вегетацијом.
Приликом укрупњавања пољопривредног земљишта мора се водити рачуна
о очувању постојећих и стварању нових рубних станишта ради обезбеђења
биолошке и предеоне разноврсности екосистема.
Ради заштите екосистема дозвољена је употреба биолошких, биотехничких
и хемијских средстава у складу са законом.
У заштићеним подручјима могу се користити биолошка и биотехничка
средства ради очувања биолошке разноврсности.
Хемијска средства у заштићеним подручјима могу се користити у складу са
прописаним режимима заштите, уз одобрење министарства надлежног за послове
пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз сагласност министарства
надлежног за послове заштите животне средине.
(У складу са Чл. 17, 18. и 19. Закона о заштити природе)
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ГАЗДОВАЊЕ РИБЉИМ ФОНДОМ
Основни правни акт којим се регулише одрживо коришћење и очување
рибљег фонда је Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09). Овим Законом уређује се управљање рибљим
фондом у риболовним водама које обухвата заштиту и одрживо коришћење
рибљег фонда као природног богатства и добра од општег интереса.
Рибарско подручјe
Ради одрживог коришћења рибљег фонда у риболовним водама
установљавају се рибарска подручја сагласно Члану 3. поменутог Закона.
Рибарско подручјe установљава министар надлежан за послове заштите
животне средине по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту
природе.
Актом о установљавању рибарског подручја одређују се границе и намена
рибарског подручја у погледу врсте риболова који се на њему обавља (привредни
или рекреативни).
Рибарско подручје на риболовној води у националном парку или другом
заштићеном подручју проглашава и користи предузеће које управља националним
парком, односно управљач заштићеног подручја, по претходно прибављеном
мишљењу ресорног министра.
Граница између рибарских подручја на текућој риболовној води одређује се
управно на матицу тока од обале до обале, односно до главних одбрамбених
насипа.
(У складу са Чл.3.
Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда)

Уступање рибарских подручја на коришћење
Рибарско подручје или део рибарског подручја уступа на коришћење
министар надлежан за послове заштите животне средине. Рибарско подручје које
се налази на територији аутономне покрајине уступа на коришћење надлежни
покрајински орган
Рибарско подручје уступа се на коришћење јавним конкурсом на 10 година.
Рибарско подручје уступљено на коришћење, корисник не може уступати другим
субјектима.
Рибарско подручје може да се уступи на коришћење привредном друштву
или јавном предузећу (кориснику) које испуњава следеће услове:
• да је технички и стручно опремљено за обављање делатности, односно да
има запослено лице у сталном радном односу са најмање VII степеном стручне
спреме или мастер студије биолошког, еколошког или сточарског усмерења или
које може да обезбеди пословно-техничку сарадњу са овлашћеном стручном
установом, уз одобрење министра;
• да има организовану рибочуварску службу;
• да није у року од две године, пре објављивања конкурса за уступање
рибарског подручја на коришћење, кажњавано за привредне преступе или
прекршаје.
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О уступању рибарског подручја на коришћење министар, односно надлежни
покрајински орган, закључује уговор са корисником рибарског подручја.
Министар или надлежни покрајински орган могу и одузети рибарско
подручје ако корисник или предузеће које управља националним парком или
управљач заштићеног природног добра:
• користи рибарско подручје супротно програму управљања рибарским
подручјем;
• не спроводи мере предвиђене уговором о уступању на коришћење
рибарског подручја;
• престане да испуњава услове предвиђене Законом.
(У складу са Чланом 4, 5. и 6.
Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда)

Накнада за коришћење рибарског подручја
Рибарско подручје уступа се на коришћење уз накнаду.
Накнада за коришћење рибарског подручја приход је буџета Републике
Србије и користи се преко Фонда за заштиту животне средине, а накнада за
коришћење рибарског подручја на територији аутономне покрајине, приход је
буџета аутономне покрајине и користи се преко подрајинског буџетског фонда за
заштиту животне средине.
Висина накнаде за коришћење рибарског подручја износи 15% од новчаног
износа трошкова за издавање дозволе за привредни риболов и 10% од новчаног
износа трошкова за издавање дозволе за рекреативни риболов.
Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја користе се
наменски за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.
(У складу са Чл. 6.
Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда)

Обележавање рибарског подручја
У складу са Чланом 9. и 10. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда и Правилником о начину обележавања граница рибарског подручја
(„Службени гласник РС”, бр. 79/09), корисник је дужан да видно обележи границе
рибарског подручја у року од три месеца од дана потписивања уговора о уступању
на коришћење рибарског подручја.
Корисник је такође дужан да програмом управљања рибарским подручјем
одреди поједине делове рибарског подручја за мрест и развиће риба, да забрани
риболов на тим деловима рибарског подручја и да их видно означи до дана
почетка забране риболова.
Права и обавезе корисника рибарског подручја
У складу са Чланом 14. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда, корисник рибарског подручја утврђује начин организовања риболова,
време трајања риболова, контролу изловљавања риба, мере сигурности у
риболову и начин коришћења објеката у риболову.
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Корисник је дужан да риболовне воде на рибарском подручју категоризује и
обележи на прописан начин сагласно Правилнику о категоризацији риболовних
вода („Службени гласник РС”, бр. 13/10).
.
Правно лице, предузетник или физичко лице које обавља риболов супротно
одредбама овог закона или на други начин нанесе штету рибљем фонду, дужан је
да ту штету надокнади кориснику рибарског подручја, по поднетом захтеву
корисника. Корисник је даље дужан да средства добијена по основу накнаде штете
наменски употреби за заштиту и унапређење рибљег фонда, о чему извештава
Министарство.
Утврђивање висине штете регулисано је Правилником о начину
одређивања висине штете нанете рибљем фонду („Службени гласник РС”, бр.
84/09).
Програми управљања рибарским подручјем
Корисник је дужан да најкасније у року од годину дана од дана потписивања
уговора о коришћењу рибарског подручја донесе Програм управљања рибарским
подручјем за период на који му је додељено на коришћење.
До добијања сагласности на Програм управљања рибарским подручјем,
рибарско подручје се користи на основу Привременог програма управљања
рибарским подручјем који се доноси за прве две године коришћења, а који
корисник доноси у року од три месеца од дана уступања рибарског подручја на
коришћење.
На Програм управљања рибарским подручјем сагласност даје министар
надлежан за послове заштите животне средине, односно надлежни покрајински
орган.
Програм управљања рибарским подручјем могу израђивати организације
које су регистроване за стручна и научна истраживања из области риболовног
рибарства, ихтиологије, рибарствене биологије или екологије копнених вода. Он
треба да садржи:
• податке о кориснику рибарског подручја,
• податке о рибарском подручју,
• основне хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и друге карактеристике
вода рибарског подручја,
• податке о категоризизацији риболовних вода, рибљим врстама у водама
рибарског подручја, процену њихове биомасе (количине) и годишње продукције са
посебним освртом на риболовно најзначајније врсте,
• мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и могућности и
начине његовог годишњег повећања,
• програм порибљавања по врстама и количини риба и времену и месту
порибљавања,
• мере за заштиту рибљих плодишта, риба и рибље млађи са плавних
подручја,
• процедуре за откривање и сузбијање загађивања вода рибарског подручја,
• дозвољени излов рибе по врстама и количинама на основу годишњег
прираста рибљег фонда,
• услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење,
као и за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју,
• организацију рибочуварске службе и број рибочувара,
• економске показатеље коришћења рибарског подручја,
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• средства потребна за спровођење програма управљања рибарским
подручјем и начин обезбеђивања и коришћења тих средстава.
У складу са Програмом управљања рибарским подручјем, корисник доноси
и годишњи програм управљања рибарским подручјем најкасније до краја текуће
године за наредну годину.
Годишњи програм управљања рибарским подручјем садржи:
• процену биомасе и прираста рибљег фонда у рибарском подручју;
• дозвољени годишњи и дневни излов рибе по врстама;
• динамику порибљавања рибарског подручја по врстама и количини риба,
времену и месту порибљавања, као и потребна новчана средства;
• мере и начин заштите рибарског подручја и организацију рада
рибочуварске службе.
Реализација Годишњег програма управљања рибарским подручјем утврђује
се Годишњим извештајем о коришћењу рибарског подручја који корисник доставља
ресорном министарству или надлежном покрајинском органу и Агенцији за заштиту
животне средине најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину.
Корисник рибарског подручја које се налази у националном парку, односно
другом заштићеном подручју, дужан је да програм управљања рибарским
подручјем усклади са програмом заштите и развоја националног парка, односно
заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 15, 16. и 17.
Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда)

Очување и заштита рибљег фонда
На рибарском подручју забрањено је:
• ловити, поседовати и уништавати рибљу млађ и примерке рибе у време
мреста и ловостаја,
• ловити рибу непосредно руком,
• ловити рибу експлозивом и другим распрскавајућим средствима,
харпуном, остима, подводном пушком и другим забрањеним или недозвољеним
средствима и алатима, ватреним оружјем, струјом, вештачким извором светлости
или хемијским и другим средствима која убијају, трују или омамљују рибу,
• преграђивати водени ток привременим или сталним преградама које
ометају пролаз рибе, ако то није предвиђено инвестиционо-техничком
документацијом за изградњу, односно реконструкцију објеката или постројења,
осим за хидроенергетска постројења инсталиране снаге веће од 1 МW,
• ловити ноћу младицу, липљана и пастрмку,
• затварати, одвраћати и исцрпљивати воду из риболовне воде, ако се тиме
проузрокује опасност за опстанак рибе,
• нагло, технички неоправдано, испуштати воду из природних и вештачких
језера и других акумулација ако се тиме проузрокује опасност за опстанак рибе,
• ометати постављање знакова којима се обележава рибарско подручје,
рибље плодиште, природно добро, рибњак или риболовна вода за риболов под
посебним условима и местима на којима је риболов забрањен, као и вршити
оштећивање и премештање знакова,
• спречавати спашавање рибе и рибље млађи, са земљишта које је
поплављено,
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• кретање лицу без дозволе за привредни или рекреативни риболов са
средствима и алатима за риболов ван путева на рибарском подручју, а у
непосредној близини риболовне воде,
• држати алате и средстава за привредни риболов и електрориболов у
објектима, возилима и пловним објектима која се налазе на риболовној води или
на другим објектима на рибарском подручју од стране лица која нису овлашћена за
обављање привредног риболова, или риболова у научноистраживачке сврхе,
• мочити лан, дивизму и конопљу,
• ловити рибу потезањем, односно качењем удицом за тело – грабуљањем,
• спречавати, на било који начин, рибочувара у извршавању његових
надлежности,
• спречавати или ометати лица која поседују дозволу за привредни или
рекреативни риболов да на риболовној води обављају исти,
• постављати ограде или било каквих препрека којима се спречава приступ
рибочувара риболовној води,
• употребљавати алат за привредни риболов на риболовној води која није
намењена за обављање привредног риболова,
• загађивати риболовну воду штетним и опасним материјама које могу
мењати или погоршавати устаљени квалитет риболовне воде и на тај начин
угрожавати рибљи фонд,
• у риболовну воду уносити алохтоне врсте риба,
• поседовати рибе које су уловљене супротно одредбама закона.
(У складу са Чл. 20, 21. и 28.
Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда)

Мере за очување и заштиту рибљег фонда
Заштита и очување рибљег фонда регулишу се Наредбом о мерама за
очување и заштиту рибљег фонда („Службени гласник РС", бр. 104/09).
У овој наредби налазе се:
• списак врста риба које су трајно заштићене ловостајем,
• списак врста риба привремено заштићених ловостајем у одређеном
периоду године,
• списак врста риба привремено заштићених ловостајем у одређено доба
дана,
• списак врста риба на које је забрањен лов уколико су њихове дужине
мање од наведених у наредби,
• ограничења дневног улова рекреативних риболоваца у килограмима или
комадима за поједине врсте риба.
Рибља плодишта
Министар надлежан за послове заштите животне средине одређује рибља
плодишта на појединим деловима рибарских подручја ради неометаног мреста
риба.
Корисник може Програмом управљања рибарским подручјем такође
одредити поједине делове рибарског подручја за рибља плодишта у одређеном
временском периоду.
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У рибљим плодиштима забрањен је сваки вид риболова, као и било какве
друге активности које ометају мрест, развој и кретање риба, осим риболова у
научноистраживачке сврхе.
Корисник рибарског подручја на коме се налазе рибља плодишта дужан је
да их видно обележи, истакне забрану риболова, забрану кретања без овлашћења
и забрану било каквог другог узнемиравања риба. Такође, дужан је да предузме
све потребне мере које обезбеђују несметан прилив и одлив воде из плодишта и
друге мере интегралног управљања рибарским подручјем које обезбеђују
функционални интегритет рибљег плодишта.
(У складу са Чл. 23.
Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда)

Риболов
Риболов на риболовним водама регулисан је Члановима 30. до 47. Закона о
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
На риболовним водама одвија се привредни, рекреативни, спортски и
риболов у научноистраживачке сврхе.
Привредни риболов на рибарском подручју може да обавља привредно
друштво или предузетник који испуњава прописане услове:
• два запослена лица са VII степеном стручне спреме (или мастер студије),
биолошког, еколошког или сточарског усмерења;
• запослена лица која су положила стручни испит за рибара и која су
уписана у регистар привредних рибара.
• потписани уговор са корисником рибарског подручја
• годишњу дозволу за привредни риболов у складу са Програмом
управљања рибарским подручјем.
Рекреативни риболов на рибарском подручју може да обавља:
• риболовац који има дозволу издату од стране корисника
• лица млађа од 14 година без дозволе, у присуству лица са дозволом
Риболовац је дужан да води евиденцију о улову на основу Правилника о
начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и садржини јединственог
обрасца евиденције улова од стране рекреативног риболовца („Службени гласник
РС", бр. 104/09).
Начин извођења привредног и рекреативног риболов утврђен је
Правилником о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни
риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља
рекреативни риболов („Службени гласник РС", број 104/09).
Спортски риболов на рибарском подручју може да организује риболовна
организација која:
• за извођење такмичења има одобрење и услове обављања такмичења од
стране корисника рибарског подручја,
• обезбеди да сви учесници такмичења на дан такмичења имају
одговарајуће дозволе за рекреативни риболов.
Риболов у научноистраживачке сврхе могу да обављају организације:
• које су регистроване за стручна и научна истраживања из области
риболовног рибарства, ихтиологије, рибарствене биологије или екологије копнених
вода,
• које имају дозволу издату од стране министра
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• које су у пратњи инспектора надлежног за послове заштите животне
средине.
Риболов у научноистраживачке сврхе може се обављати свим мрежарским,
удичарским, самоловним алатима и апаратом за електрориболов, у мери и обиму
који не нарушава састав ихтиофауне и не умањује битно постојећи рибљи фонд.
Електрориболов могу да врше само лица која су стручно оспособљена за ту врсту
риболова.
Стручни испит и лиценца за рибочувара
Предуслов за обављање посла рибочувара је положени стручни испит за
рибочувара.
Услови, програм и начин полагања стручног испита за рибочувара утврђени
су Правилником о условима, програму и начину полагања стручног испита за
рибочувара и стручног испита за рибара („Службени гласник РС”, бр. 07/10).
Пријаву за полагање стручног испита односи се Министарству животне
средине и просторног планирања. Програм за полагање стручног испита за
рибочувара обухвата проверу познавања закона и других прописа који се односе
на заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, као и познавање рибљег фонда
Републике Србије.
Стручни испит полаже се писано пред комисијом која кандидату који је
положио стручни испит за рибочувара издаје се уверење о положеном стручном
испиту.
Лице које је положило стручни испит за рибочувара може да поднесе захтев
за издавање лиценце. Сходно Правилнику о условима и поступку издавања и
одузимања лиценце за рибочувара и начину вођења регистра издатих лиценци за
рибочувара („Службени гласник РС”, бр. 07/10), лиценцу издаје Министарство
животне средине и просторног планирања решењем, и то најкасније 30 дана од
дана подношења уредног захтева за издавање лиценце.
На предлог инспектора за заштиту животне средине издата лиценца може
бити одузета ако рибочувар у вршењу послова рибочувара не извршава
овлашћења или прекорачи овлашћења прописана Законом о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда.
Права и дужности рибочувара
Начин рада рибочуварске службе утврђен је Правилником о условима и
начину организовања рибочуварске слижбе, обрасцу рибочуварске легитимације и
изгледу рибочуварске значке („Службени гласник РС”, бр. 07/10).
Рибочуварску службу чине лица запослена као рибочувари и рибочувари волонтери. Корисник може на сваког запосленог рибочувара ангажовати највише
три рибочувара - волонтера.
Послове рибочувара у заштићеном подручју може да обавља чувар
заштићеног подручја ако има лиценцу за рибочувара.
Управљач заштићеног подручја који газдује и риболовним водама дужан је
да рибочувару обезбеди опрему за рад, и то:
• адекватно превозно средство,
• прслук за спасавање на води,
• средство везе,
• батеријску лампу,
• фото апарат,
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• двоглед,
• радну униформу и заштитну одећу и обућу,
• прибор за мерење рибе,
• другу опрему потребну за рад.
Рибочувар води евиденцију дневних активности кроз радне налоге, које
оверава управљач. У радне налоге рибочувар уноси називе делова риболовних
вода које је контролисао, имена контролисаних лица и друге податке и запажања у
вези са вршењем рибочуварске службе.
При вршењу дужности рибочувар мора код себе да има:
• рибочуварску легитимацију,
• видно истакнуту рибочуварску значку,
• књигу радних налога коју издаје корисник,
• записник у који се уносе подаци о извршеној контроли и привремено
одузетим средствима, алатима, опреми, дозволи за риболов и улову, који издаје
корисник.

Слика 16. Порибљавање риболовне воде
(Фото: http://bih-ribolov.com.)
Рибочуварска легитимација издаје се на чврстом папиру беле боје
димензија 55 mm x 85 mm, док је рибочуварска значка урађена у металу и
овалног је облика димензија 70 mm x 61 mm. Садржај рибочуварске значке и
легитимације утврђени су поменутим Правилником.
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ГАЗДОВАЊЕ ЛОВНОМ ДИВЉАЧИ
Заштита, очување и унапређивање популација и станишта ловне дивљачи,
управљање, уређивање и одржавање ловишта, предмет су пре свега, Закона о
дивљачи и ловству („Службени гласник РС", бр. 18/10), као и пратећих
подзаконских аката.
Ловство је у надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, надлежних органа аутономне покрајине, Ловачког савеза, Ловачке
коморе и јавних предузећа регистрованих за обављање ловне делатности.
Ловно подручје и ловиште
Ловна подручја установљавају се на целој територији Србије ради
спровођења јединствене ловне политике и одговарајућих мера заштите, гајења и
унапређивања газдовања дивљачи.
Ловна подручја на територији Србије установљава Влада доношењем
Уредбе о установљавању ловних подручја на територији Републике Србије
(„Службени гласник РС”, бр. 5/11).
Ловиште се установљава у ловним подручјима као отворено или ограђено.
Отворено ловиште не може бити мање од 2.000 ha, осим ловиште посебне
намене и ловиште на површини регистрованог рибњака.
Ловиште на површини регистрованог рибњака не може бити мање од 200
ha.
Ограђено ловиште не може бити мање од 300 ha, осим ловиште посебне
намене. Ловиште се не може ограђивати без сагласности Министарства, а на
територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.
Ловишта посебне намене установљавају се на површинама националних
паркова и на површинама са већинским учешћем државних шума и шумског
земљишта.
Граница ловишта мора бити уочљива, а одређује се у зависности од
природне целине, еколошким, географским и другим условима, средишњим током
великих река и аутопутевима који спречавају природну миграцију длакаве
дивљачи.
(У складу са Чл. 31, 32, 33, 34. и 35.
Закона о дивљачи и ловству)

Газдовање ловиштем и дивљачи
Право на газдовање ловиштем може да стекне корисник ловишта који
испуњава услове утврђене Законом.
Корисник ловишта може да буде правно лице које испуњава услове за
спровођење ловног газдовања или правно лице које није регистровано за
обављање стручних послова у газдовању ловиштем, ако има закључен уговор о
обављању стручних послова са правним лицем регистрованим за обављање те
делатности пре подношења захтева за добијање права на газдовање ловиштем.
Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година, док се право
на газдовање ловиштем посебне намене и ловиштем у којем је корисник власник
земљишта, даје на период од 20 година.
На основу одлуке о избору корисника ловишта коме се даје право на
газдовање ловиштем, закључује се уговор о давању права на газдовање
ловиштем. Уговор закључује министар, односно старешина надлежног
покрајинског органа и овлашћено лице корисника ловишта на основу Закона и
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Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за
спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за
давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора,
утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице
пре закључивање уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у
закуп („Службени гласник РС”, бр. 80/10).
Корисник ловишта не може уступити ловиште или његов део другом
кориснику на газдовање или га дати у закуп.
(У складу са Чл. 38. и 41.
Закона о дивљачи и ловству)

Слика 17. Хранилиште у Националном парку „Тара“
(Фото: http://xs4.b92.net)
Планска документа и акти
Основна планска документа за газдовање ловиштем су:
• Програм развоја ловног подручја који доноси Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде за период од 15 година,
• Ловна основа коју доноси корисник ловишта,
• Годишњи план газдовања ловиштем који доноси корисник ловишта.
Наведена планска документа, као програм газдовања за ограђени део
ловишта и програм насељавања дивљачи, израђује правно лице регистровано за
обављање послова планирања у ловству које има запослено лице са лиценцом за
израду планских докумената.
Ловна основа, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм
насељавања дивљачи доноси се по претходно прибављеној сагласности
Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског
органа.
Ловна основа је плански документ на основу кога се врши заштита и
гајење дивљачи, уређивање и одржавање ловишта, лов и коришћење уловљене
дивљачи и њених делова у ловишту.
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Корисник ловишта дужан је да донесе ловну основу која мора бити
усклађена са програмом развоја ловног подручја у оквиру кога се то ловиште
налази.
Ловна основа за ловиште које се налази у националним парковима и другим
заштићеним подручјима, мора бити усклађена и са прописима којима се уређују
мере заштите и начин коришћења заштићених подручја и прописима којима се
уређује заштита природе.
Ловна основа нарочито садржи: назив ловишта, одређивање бонитета
ловишта, бројно стање ловостајем заштићених и трајно заштићених врста
дивљачи у ловишту, циљеве газдовања ловиштем и мере за остваривање циљева,
мере гајења и заштите дивљачи, план одстрела дивљачи, план уређивања и
одржавања ловишта и мере за спречавање штета на дивљачи и штета од дивљачи
и економско-финансијски план газдовања.
Корисник ловишта дужан је да за наредни период донесе ловну основу
најкасније четири месеца пре истека времена за који је донета претходна ловна
основа, док је корисник новоустановљеног ловишта дужан да донесе ловну основу
у року од 90 дана од дана потписивања уговора.
Ловна основа доноси се за период од 10 година.
Годишњи план газдовања ловиштем је плански документ усклађен са
ловном основом.
Годишњи план садржи нарочито: назив ловишта, резултате газдовања
ловиштем у претходној ловној години, бројно стање ловостајем заштићених и
трајно заштићених врста дивљачи у ловишту, мере гајења и заштите дивљачи,
план одстрела дивљачи, план уређивања и одржавања ловишта и мере за
спречавање штета на дивљачи и штета од дивљачи и економско-финансијски план
газдовања.
Годишњи план доноси се за период од 1. априла текуће године до 31. марта
наредне године.
Корисник ловишта дужан је да пре израде годишњег плана утврди бројно
стање дивљачи у ловишту на начин прописан програмом развоја ловног подручја,
а утврђено бројно стање прикаже у годишњем плану као матични фонд на почетку
ловне године. Забрањен је лов дивљачи пре доношења годишњег плана.
Средства за израду годишњег плана обезбеђује корисник ловишта.
Корисник ловишта дужан је да донесе и акте којима се ближе уређује
газдовање ловиштем, а нарочито:
• начин организовања стручне и ловочуварске службе,
• начин организовања лова,
• време трајања лова,
• мере сигурности у лову,
• начин коришћења објеката у лову,
• контролу ловљења дивљачи,
• поступање са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима,
• мере за спречавање штете на дивљачи и штете од дивљачи.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на територији
аутономне покрајине надлежни покрајински орган, даје сагласност на акте
корисника ловишта.
(У складу са Чл. 47., 48. и 65.
Закона о дивљачи и ловству)
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Слика 18. Мрциниште за белоглаве супове у
Специјалном резервату природе „Увац“ (Фото: http://novavaros.com)
Права и обавезе корисника и власника
Корисник, односно власник земљишта, вода и шума на коме се ловиште
налази дужан је да дозволи кориснику ловишта вршење радњи предвиђених
ловном основом, годишњим планом и другим плановима и програмима донетим у
складу са овим законом.
Истовремено, корисник, односно власник земљишта, вода и шума има
право на накнаду за причињену штету коју плаћа корисник ловишта, чију висину
корисник, односно власник земљишта, вода и шума и корисник ловишта утврђују
споразумно.
Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација
дивљачи у националним парковима и другим заштићеним подручјима, врши се у
складу са овим законом, прописима којима се уређује заштита природе и посебним
законом којим се уређују мере заштите и начин коришћења националног парка.
(У складу са Чл. 51.и 52.
Закона о дивљачи и ловству)

Заштита дивљачи
Статуси заштићене дивљачи су:
• трајно заштићене врсте дивљачи и
• ловостајем заштићене врсте дивљачи.
Трајно заштићене врсте дивљачи (неловне врсте дивљачи) заштићују се
трајном забраном лова, док се ловостајем заштићене врсте дивљачи (ловне врсте
дивљачи) заштићују ловостајем у одређеном периоду, и то на основу Правилника о
проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи, трајању ловне сезоне на
ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима,
ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и мерама
заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем
заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС", бр. 75/10, 91/10) .
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Ловостај дивљачи не односи се на ситну дивљач из вештачке производње
на полигонима за лов дивљачи.
Заштита дивљачи обезбеђује се одређеним забранама. Сагласно Закону,
забрањено је:
• угрожавати опстанак дивљачи у природи и њена станишта,
• прогањати, злостављати, намерно повређивати и узнемиравати дивљач,
• заробљавати и држати дивљач у затвореном или ограђеном простору,
намерно уништавати место за размножавање и одмор дивљачи, узимати јаја од
дивљачи, као и сакупљати јаја заштићених врста птица,
• држати дивљач у затвореном простору дуже од месец дана од дана
престанка деловања елементарних непогода, односно излечења повреде или
спровођења одређених мера гајења, осим у зоолошким вртовима, фармама
дивљачи, парковима дивљачи и другим објектима у којима је овим законом или
посебним законима дозвољено држање дивљачи у затвореном простору,
• уносити у ловиште дивљач из паркова дивљачи, зоолошких вртова и са
фарми дивљачи, као и оштећених јединки дивљачи,
• уношење нових алохтоних врста дивљачи и њихових хибрида у слободну
природу на подручју Србије,
• вршити жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене
уређаје за истеривање, односно плашење дивљачи,
• палити коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима,
• употребљавати средства за заштиту биља и друга хемијска средства у
количинама и дозама које могу проузроковати штету на дивљачи,
• тровати дивљач,
• облагати отворене канале, акумулације, језера и обале водотока
пластичним и другим материјалима, осим на начин прописан актом министра.
Поменуте забране се не односе се на дивљач угрожену од елементарних
непогода, у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести, организованог
хватања повређене дивљачи, насељавања дивљачи и испитивања урођених
особина ловачких паса, као и на дивљач за потребе научног истраживања,
наставе, зоолошких вртова и музеја, ако је за то дата сагласност Министарства.
Уношење дивљачи у ловиште може се вршити до бројности оптималног
фонда утврђеног планским документом, односно само ако се њеним уношењем не
угрожава биолошка равнотежа и биолошка разноврсност.
Уношење у ловиште алохтоне дивљачи, дивљачи из увоза, као и
пребацивање дивљачи из ловишта у ловиште, корисник ловишта врши у складу са
програмом насељавања дивљачи, уз дозволу Министарства и дозволу
министарства надлежног за послове заштите животне средине, а у складу са
прописима којима се уређује заштита природе.
Пре уношења дивљачи у ловиште мора се извршити њена здравствена
контрола и обезбедити одговарајућа документација, у складу са прописима којима
се уређује ветеринарство.
У циљу заштите дивљачи, корисник ловишта дужан је да предузме и мере:
• здравствене заштите дивљачи,
• успостављања оптималне бројности дивљачи,
• заштите дивљачи на неловним површинама, односно површинама ван
ловишта,
• спречавања у кретању наоружаних лица ако немају ловну карту и дозволу
за лов.
(У складу са Чл. 20. до 30.
Закона о дивљачи и ловству)

81

Право на лов дивљачи
Право на лов дивљачи имају лица са лиценцом добијеном у Ловачкој
комори и лица са ловном картом коју издаје корисник ловишта. Ловна карта може
бити месечна и годишња, а право на њу има:
• лице са положеним ловачким испитом, у складу са овим законом;
• лице које је стекло диплому средње или високе школе у којој је изучавало
предмет из области ловства;
• инострани ловац, у складу са законом.
Дозволу за лов издаје корисник ловишта лицима који имају право на њу.
Дозвола за лов крупне дивљачи издаје се на име ловца, дозвола за групни
лов дивљих свиња и ситне дивљачи издаје се на име вође групе.
(У складу са Чл. 60. и 63.
Закона о дивљачи и ловству)

Забране у лову
Забрањено је ловити ловостајем заштићену дивљач:
• ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним наносима, поледицом и
другим елементарним непогодама,
• крупне дивљачи пригоном, погоном или псима, осим дивље свиње, вука,
шакала и лисице,
• употребом рефлектора (фарова), бакљи и других вештачких светлосних
извора (осим у лову на дивљу свињу, вука, шакала и лисицу), аеронаутичких
машина, огледала, електронских уређаја, аудио уређаја и живих мамаца, као и
употребом хране са омамљујућим средствима,
• употребом паса који нису ловачки расни пси, паса који нису вакцинисани и
обележени у складу са прописима којима се уређује ветеринарство и паса оних
раса чија употреба није предвиђена ловном основом,
• употребом сокола и других птица грабљивица у ловиштима у којима такав
начин лова није предвиђен ловном основом,
• употребом лука и стреле и самострела у отвореним ловиштима, као и у
ограђеним ловиштима у којима такав начин лова на крупну дивљач није предвиђен
ловном основом,
• замкама или клопкама, а птице помоћу лепкова, мрежа и кућица са
мрежом или помоћу других средстава за масовно хватање, односно уништавање
птица,
• гађањем из моторног возила и гажењем моторним возилом,
• војничким оружјем и војничком муницијом,
• ситну дивљач пушком са олученим цевима, пушком са неолученим цевима
која прима више од два метка, као и полуаутоматском пушком са неолученим
цевима која није редуцирана на два метка,
• крупну дивљач пушком са неолученим цевима, осим дивље свиње,
• осталим нехуманим методама и средствима која могу да изазову локални
нестанак или озбиљан поремећај у популацији дивљачи.
(У складу са Чл. 76.
Закона о дивљачи и ловству)
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Забране у коришћењу оружја и муниције
Забрањено је ловити:
• европског јелена и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста, ловачком
муницијом калибра испод 7 mm и тежином зрна лакшим од 9,0 g,
• дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим кугле,
• јелена лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозу, осим
подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра испод 6,2 mm и тежином зрна
лакшим од 6,0 g,
• срну и подмладак европског јелена, дивље свиње, јелена лопатара,
вирџинијског јелена, муфлона и дивокозе ловачком муницијом калибра испод 5,6
mm и тежином зрна лакшим од 3,5 g.
(У складу са Чл. 77.
Закона о дивљачи и ловству)

Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи
Ловостајем заштићену дивљач дозвољено је одстрелити и у време кад је
лов забрањен, у циљу спречавања појаве, спречавања ширења и сузбијања
заразних болести животиња, у складу са прописима којима се уређује
ветеринарство.
Повређену и болесну ловостајем заштићену дивљач дозвољено је
одстрелити без посебног одобрења и у време кад је лов забрањен, у случајевима
када није могуће хватање ради лечења и збрињавања дивљачи.
Санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи врше искључиво лица
која обављају стручне и ловочуварске послове у ловишту.
Корисник ловишта дужан је да одмах по извршеном санитарном одстрелу
ловостајем заштићене дивљачи обавести надлежну ветеринарску службу ради
ветеринарско-санитарног прегледа одстрељене дивљачи.
(У складу са Чл. 68.
Закона о дивљачи и ловству)

Штета и накнада штете
Корисник ловишта, власник и корисник земљишта, вода и шума на којима се
ловиште налази, као и власник и корисник површина ван ловишта на којима се
дивљач налази, дужан је да предузима све неопходне мере ради спречавања
штете коју дивљач може починити људима или имовини.
Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала штету има
право на накнаду штете само ако је предузело прописане мере за спречавање
штете од дивљачи.
Штету коју у ловишту проузрокује ловостајем заштићена дивљач дужан је
да надокнади корисник ловишта.
Штету коју проузрокује трајно заштићена дивљач дужно је да надокнади
Министарство животне средине и просторног планирања.
Штету коју проузрокује вук на територији на којој је трајно заштићен дужно је
да надокнади Министарство животне средине и просторног планирања.
.
Штету коју проузрокује вук на територији на којој је ловостајем заштићен
дужно је да надокнади Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
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уколико су корисник ловишта и оштећено лице предузели прописане мере за
спречавање штете.
Штету коју ван ловишта проузрокује ловостајем заштићена дивљач дужно је
да надокнади Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на
територији аутономне покрајине надлежни покрајински орган, уколико је власник,
односно корисник површина ван ловишта предузео прописане мере за спречавање
штете.
Штету настала у току лова, кориснику ловишта дужно је да надокнади
правно, односно физичко лице које лови ловостајем заштићену дивљач или на
други начин уништава ловостајем заштићену дивљач, ловне и ловно-техничке
објекте, ознаке граница итд.
Штету коју начини правно, односно физичко лице на трајно заштићеним
врстама дивљачи, дужно је да надокнади Републици Србији.
(У складу са Чл. 87, 88, 89. и 90.
Закона о дивљачи и ловству)

Лиценца за ловочувара
Лиценца за обављање одређених послова у ловству може да се добије у
Ловачкој комори након положеног стручног испита. Поред положеног стручног
испита, услов за добијање лиценце је чланство у Ловачкој комори и одговарајуће
образовање.
Лиценца се стиче за:
• израду планских докумената,
• обављање стручних послова газдовања ловиштем,
• обављање послова ловочуварске службе.
Лиценцу за израду планских докумената и лиценцу за обављање стручних
послова газдовања ловиштем, може да добије лице које има најмање завршене
основне студије, док лиценцу за обављање послова ловочуварске службе може да
добије лице које има најмање завршено средње образовање.
Лице са лиценцом може да обавља одређене послове у ловству, само ако
је запослено код правног лица које је регистровано за обављање тих послова.
Поред тога што издаје лиценцу, Ловачка комора може је и одузети. Редовну
проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце за обављање стручних послова
газдовања ловиштем и послова ловочуварске службе врши ловни инспектор.
Ванредну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце врши Комора преко
овлашћеног члана Коморе.
(У складу са Чл. 16.и 18.
Закона о дивљачи и ловству)

Права и дужности ловочувара
Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код
правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова.
Правно лице код кога је ловочувар запослен дужно је да ловочувару изда
легитимацију на прописаном обрасцу.
Ловочувар врши дужност наоружан службеним оружјем, у складу са
Законом о дивљачи и ловству и прописима којима се регулише оружје и муниција.
Ловочувар је дужан да:
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• се представи и покаже службену легитимацију сваком лицу према којем
интервенише,
• сачини записник о извршеној или покушаној незаконитој радњи,
извршиоцима, односно лицима која су покушала да изврше незакониту радњу,
ловачком оружју, предметима, псима и превозним и другим средствима
коришћеним или намењеним за вршење незаконите радње, као и да о извршеној
или покушаној незаконитој радњи обавести правно лице код кога је запослен,
корисника ловишта, полицију и надлежног ловног инспектора;
• фотографише или сними лица која су извршила или покушала да изврше
незакониту радњу, незаконито уловљену или ухваћену дивљач, трофеје и друге
делове дивљачи, псе, као и ловачко оружје, предмете и друга средства којима је
извршен незаконит лов или нанета штета ловишту;
• лицу од кога су привремено одузети незаконито уловљена или ухваћена
дивљач, трофеји и други делови дивљачи, пси и превозна и друга средства и
предмети изда потврду о привременом одузимању ствари;
• поднесе пријаву против лица које је затечено у извршењу незаконите
радње;
• затражи помоћ надлежног органа унутрашњих послова и надлежног ловног
инспектора ако је онемогућен у вршењу послова ловочуварске службе.

Слика 19. Дивље свиње на хранилишту у
Парку природе „Шарган - Мокра Гора“ (Фото: Д. Миловановић)
Такође, ловочувар је овлашћен да:
• контролише ловну карту, дозволу за лов, оружни лист, идентификациону
картицу ловачког пса и исправу којом лице затечено у ловишту потврђује свој
идентитет;
• лице без јавних исправа затечено у вршењу незаконитих радњи приведе
надлежном органу;
• контролише ловачко оружје, предмете и друга средства коришћена или
намењена за вршење незаконите радње, возила и друга средства која служе за
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превоз или преношење дивљачи, као и лица за која постоји сумња да превозе,
односно преносе уловљену дивљач, трофеје и друге делове дивљачи;
• привремено одузме незаконито уловљену или ухваћену дивљач, трофеје и
друге делове дивљачи, псе, као и предмете и друга средства којима је извршен
незаконит лов или нанета штета ловишту и одмах преда надлежном органу на
даље поступање;
• затражи успостављање претходног стања, односно предузима мере за
спречавање и уклањање штетних последица.
Лице затечено у ловишту дужно је да на захтев ловочувара покаже исправе
и омогући преглед улова, ловачког оружја и других средстава за лов, возила и
других средстава за превоз или преношење уловљене дивљачи и њених делова.
(У складу са Чл. 56, 57. и 58.
Закона о дивљачи и ловству)

Финансирање ловишта
Основни извори финансирања ловишта су:
• Буџетски (републички и покрајински) фондови за развој ловства, ,
• Накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи,
• Накнаде за ловну карту
• Подстицајна средства из буџета Републике Србије и аутономне покрајине
за програме унапређивања заштите и гајења дивљачи за ловну годину.
(У складу са Чл. 78. до 86..
Закона о дивљачи и ловству)

86

ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
Очување, заштита, планирање, гајење и коришћење шума, располагање
шумама и шумским земљиштем, надзор, као и друга питања значајна за шуме и
шумско земљиште, регулисани су Законом о шумама („Службени гласник РС", бр.
30/10) и сродним подзаконским актима.
Шума и шумско земљиште
Под шумом се подразумева:
• површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем,
• шумски расадници у комплексу шума и семенске плантаже,
• заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари.
Под шумским земљиштем се подразумева:
• земљиште на коме се гаји шума,
• земљиште на коме је због његових природних особина рационалније гајити
шуме,
• земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама,
дивљачи и остваривању општекорисних функција шума.
(У складу са Чл. 5. Закона о шумама)

Функције и намена шума
Шуме имају општекорисну и привредну функцију.
Општекорисне функције шума су:
• општа заштита и унапређивање животне средине,
• очување биолошке разноврсности,
• очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске
заједнице,
• ублажавање штетног дејства ефекта стаклене баште везивањем
угљеника, производњом кисеоника и биомасе,
• пречишћавање загађеног ваздуха,
• уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа,
• прочишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и
изворишта пијаћом водом,
• заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта,
• стварање повољних услова за здравље људи,
• повољни утицај на климу и пољопривредну делатност,
• естетска функција,
• обезбеђивање простора за одмор и рекреацију,
• развој ловног, сеоског и екотуризма,
• заштита од буке,
• подршка одбрани земље и развоју локалних заједница.
Према утврђеним приоритетним функцијама шуме, њихови делови могу
бити:
• привредне шуме и
• шуме с посебном наменом.
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Шуме са посебном наменом су:
• заштитне шуме,
• шуме за очување и коришћење генофонда шумских врста дрвећа,
• шуме за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела,
• шуме значајне естетске вредности,
• шуме од значаја за здравље људи и рекреацију,
• шуме од значаја за образовање,
• шуме за научно-истраживачку делатност,
• шуме културно-историјског значаја,
• шуме за потребе одбране земље,
• шуме специфичних потреба државних органа и
• шуме за друге специфичне потребе.
Шуме у заштићеним природним добрима имају приоритетну функцију шуме
са посебном наменом.
(У складу са Чл. 6. Закона о шумама)

Слика 20. Исфрагментисане шуме у Националном парку „Копаоник“
(Фото: http:google.com)
Мере за очување шума
Ради очувања шума, осим када је законом другачије прописано, забрањено
је:
• пустошење и крчење шума,
• чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања шума,
• сеча која није у складу с плановима газдовања шумама,
• сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа,
• подбељивање стабала,
• паша, брст стоке, као и жирење у шуми,
• сакупљање осталих шумских производа (гљива, плодова, лековитог биља,
пужева и другог),
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• сеча семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена
плановима газдовања шумама,
• коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета, осим за
изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама,
• самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских
засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији
газдовања шумама,
• одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и
загађивање шума на било који начин,
• предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шуме или
угрожава функција шуме.
Чиста сеча шума може да се врши ради отварања шумских просека,
електроводова, комуникацијских водова, изградње шумских саобраћајница, жичара
и других објеката који служе газдовању шумама и којима се обезбеђују
унапређивање и коришћење свих функција шума, ако је то у складу с плановима
газдовања шумама.
(У складу са Чл. 9. Закона о шумама)

Шумска подручја и газдинске јединице
Шумска подручја су географске, природне и планске целине које обухватају
шуме у свим облицима својине и свих намена, осим шума у националним
парковима.
Шумска подручја и подручја националних паркова просторно се деле на
газдинске јединице.
Планом развоја шумског подручја, у складу с потребама организације
газдовања шумама и критеријумима поделе шумског простора, установљавају се
газдинске јединице као основне јединице планирања.
Газдинска јединица обухвата шуме истог својинског облика површине од
100 до 5000 ha.
Газдинска јединица може се установити и за шуме више сопственика шума
ако они појединачно не поседују више од 100 ha шума и шумског земљишта.
(У складу са Чл. 17. и 18. Закона о шумама)

Организација газдовања шумама
Управљање шумама као природним богатством у надлежности је Републике
Србије. Управљање шумама остварује се преко Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, преко надлежног органа аутономне покрајине, преко
правних лица за газдовање шумама у државној својини и правних лица за
газдовање шумама сопственика.
Шумама у државној својини обухваћеним шумским подручјем, односно
подручјем националног парка, газдује јавно предузеће, односно привредно
друштво чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, а које
испуњава услове утврђене овим законом и посебним прописима.
Шумама у државној својини које нису обухваћене шумским подручјем може
да газдује правно лице чији је оснивач Република Србија, односно аутономна
покрајина, а које испуњава услове утврђене овим законом и посебним прописима.
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Шумама у приватној својини газдују сопственици којима правна лица или
удружења сопственика шума, пружају стручну и саветодавну подршку.
(У складу са Чл. 69. до 74. Закона о шумама)

Плански документи у шумарству
1. Програм развоја шумарства
Програм развоја шумарства на територији Републике Србије и Програм
развоја шумарства на територији аутономне покрајине су стратешки плански
документи којима се утврђују правци развоја шума и шумарства са акционим
планом за њихово спровођење.
Ови програми нарочито садрже:
• стање шума,
• циљеве и мере за њихово унапређење,
• план спровођења циљева и мера са утврђеном динамиком и финансијским
средствима неопходним за њихово испуњавање.
Програм развоја шумарства доноси Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине.
За реализацију програма доносе се планови газдовања шумама.
2. План развоја шумског подручја
План развоја шумског подручја, односно план развоја шума у националном
парку, представља плански документ којим се утврђују правци развоја шума и
шумарства с планом за његово спровођење за шумско подручје.
План развоја нарочито садржи:
• приказ и анализу стања шума,
• утврђену оптималну шумовитост,
• избор функција и намену шума,
• утврђене функционалне просторне целине,
• опште смернице развоја, циљеве и мере за унапређивање шума,
• извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину,
• начине очувања и јачања општекорисних функција шума и заштиту шума,
• начин газдовања шумама,
• узгојне и уређајне мере за газдинске класе.
План развоја шума у националном парку мора бити усклађен са посебним
прописом којим се уређују национални паркови, као и посебним прописом којим се
уређује заштита природе.
План развоја доноси Влада, а за шумска подручја на територији аутономне
покрајине извршни орган аутономне покрајине, за период од десет година.
3. Основа газдовања шумама
Основа газдовања шумама је оперативни плански документ газдовања
шумама који се доноси за газдинску јединицу.
Основа садржи:
• приказ стања шума,
• разраду општих смерница из плана развоја,
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• евиденцију и анализу спроведених мера газдовања,
• планове газдовања по врсти и обиму послова, времену, месту и начину
њиховог спровођења,
• вредност шума.
Основа се израђује на основу утврђеног стања шума на терену (састојинске
инвентуре) и доноси се за период од десет година.
Основу доноси сопственик шума, односно корисник шума уз сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на територији
аутономне покрајине уз сагласност надлежног органа аутономне покрајине.
Основе за шуме у националном парку доносе се и уз претходну сагласност
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.
4. Програм газдовања шумама
Програм газдовања шумама је оперативни плански документ газдовања
шумама који се доноси за газдинске јединице које обухватају шуме већег броја
сопственика чији појединачни посед није већи од 100 ha.
Програм се доноси за територију једне или више општина, израђује се на
основу утврђеног стања шума на терену и доноси се за период од десет година.
Спровођење основа и програма обезбеђује се:
• годишњим планом газдовања шумама,
• извођачким пројектом газдовања шумама,
• пројектом коришћења осталих шумских производа,
• пројектом коришћења осталих функција шума.
5. Годишњи план газдовања шумама
Годишњи план газдовања шумама доноси се за газдинске јединице у којима
се у тој години обављају послови газдовања шумама.
Годишњи план садржи:
• обим, место и динамику радова на заштити, гајењу, коришћењу и
унапређивању шума,
• обим, место и динамику радова на производњи шумског репродуктивног
материјала,
• обим, место и динамику радова на изградњи техничке инфраструктуре,
• средства за извршење радова за шуме у државној својини.
Саставни део годишњег плана су извођачки пројекти и пројекти коришћења
осталих шумских производа, односно и пројекти коришћења осталих функција
шума.
Годишњи план за шуме којима се газдује у складу са основама доноси
корисник, односно сопственик шума, а за шуме сопственика којима се газдује у
складу с програмом доноси правно лице, најкасније до 30. новембра текуће године
за наредну годину, по претходној сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а на територији аутономне покрајине по претходној
сагласности надлежног органа аутономне покрајине.
Годишњи план мора бити у складу са основом, односно програмом.
За газдинске јединице шума у државној својини, у току важења основе,
доносе се најмање четири годишња плана.
Годишњи план може да се измени због елементарних непогода и ако су
настале друге околности које није било могуће предвидети, и то по истом поступку
по коме је донет.
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6. Извођачки пројекат газдовања шумама
Извођачки пројекат газдовања шумама израђује се за шуме за које се
доносе основе.
Извођачки пројекат садржи:
• детаљну разраду планова гајења, заштите, коришћења и унапређивања
шума садржаних у основама,
• технолошки поступак, услове, начин и рок извршења свих радова.
Извођачки пројекат мора бити усклађен са основом и израђује се на основу
утврђеног стања шума на терену и извршеног обележавања и одабирања стабала
за сечу, најдуже за период од једне године.
Извођачки пројекат израђује се за одељење, а изузетно за више одељења.
7. Пројекат коришћења осталих шумских производа и пројекат коришћења осталих
функција шума
Пројекат коришћења осталих шумских производа и пројекат коришћења
осталих функција шума утврђени су планом развоја за делове шуме, а израђују се
за шуме за које се доносе основе и програми. Ови пројекти требају бити
усаглашени са просторним планом, а за њих сагласност даје Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно, надлежни орган аутономне
покрајине.
Пројекат коришћења осталих шумских производа доноси се за период од
пет година и садржи:
• локацију, укупну резерву, врсту, количину, време и начин коришћења,
• вредност производа, односно обим и врсту радова на ревитализацији
локације.
Пројекат коришћења осталих функција шума важи до истека основе и
садржи:
• микролокацију, тип и врсту објеката на којима треба да се остварује
приоритетна услуга,
• микронамену дела шумског простора,
• инфраструктуру којом му се обезбеђује вода, саобраћајнице и струја,
• газдинске мере зависно од његове микронамене.
(У складу са Чл. 20. до 34. Закона о шумама)

Сеча у шуми и шумски ред
Сеча стабала може да се врши само после извршеног одабирања,
обележавања дозначним жигом и евидентирања стабала за сечу (дознака).
Дознаком се сматра и обележавање површине шуме планиране за чисту
сечу или крчење, као и обележавање посебним жигом пањева бесправно
посечених стабала.
Дознаку врши стручно лице које има лиценцу за обављање стручних
послова у газдовању шумама и коме је додељен дозначни жиг од стране
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно, надлежног
органа аутономне покрајине.
У шумама које се природно обнављају сеча шума може да се врши само
пред пуни урод семена, и то по правилу у периоду мировања вегетације.
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Време, начин и врста сече шума одређује се основом, односно програмом.
Сеча стабала може да се изводи на начин и под условима којима се
обезбеђује заштита људи и шуме.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да радове у газдовању
шумама организује и извршава у време и на начин утврђен у плановима газдовања
шумама, којима се обезбеђује успостављање и одржавање шумског реда.
Ако се поремети шумски ред, сопственик, односно корисник шума, дужан је
да у најкраћем могућем року и на прописан начин успостави шумски ред.
(У складу са Чл. 59., 60. и 61. Закона о шумама)

Техничка инфраструктура
Техничка инфраструктура (шумске саобраћајнице, противпожарне пруге и
други објекти који служе газдовању шумама) планира се, гради, одржава и користи
на начин који не угрожава:
• изворишта вода и водне токове,
• станишта значајна за опстанак дивљих биљних и животињских врста,
• процес природног подмлађивања у шуми,
• културну и историјску баштину,
• остале општекорисне функције шума,
• стабилност земљишта и не узрокује ерозију и бујице.
Оптимална отвореност шума шумског подручја саобраћајницама утврђује се
планом развоја, а планирање и изградња шумских путева детаљно се разрађује
програмом изградње и одржавања шумских саобраћајница, који је саставни део
плана развоја, као и основама и програмима.
(У складу са Чл. 64., 65. и 66. Закона о шумама)

Промена намене шума и шумског земљишта
Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши:
• када је то утврђено планом развоја шумског подручја,
• ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе,
• ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од
елементарних непогода и одбране земље,
• у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и
шума,
• ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на
површини до 10 ари,
• ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора
енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти) и
експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта
за ове намене мања од 15 ha.
Промена намене шума врши се уз сагласност ресорног Министарства, а на
територији аутономне покрајине уз сагласност надлежног органа аутономне
покрајине.
За промену намене шума, правно лице на чији захтев се врши промена
намене, плаћа накнаду у висини петоструке до десетоструке вредности шуме чија
се намена мења.
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Средства остварена од накнаде приход су буџета Републике Србије,
односно, аутономне покрајине.
(У складу са Чл. 10., 11. и 12. Закона о шумама)

Обавеза заштите шума
● Заштита шума од биљних болести и штеточина
Заштита шума од биљних болести и штеточина обезбеђује се обезбеђује се
средњорочним планом који за свако шумско подручје доноси Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно, надлежни орган аутономне
покрајине, за период од пет година.
Ради праћења стања и развоја болести и штеточина, правовремене
заштите шума од биљних болести и штеточина, као послова од општег интереса,
обезбеђују се средства за заштиту шума из буџета Републике Србије, односно из
буџета аутономне покрајине.
● Заштита шума од пожара
Корисник шума дужан је да донесе план заштите шума од пожара за шуме
свих својинских облика у шумском подручју, за период од пет година.
Ради превенције пожара, забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на
земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 m од руба
шуме. Изузетно, ватра се може ложити у шуми и на шумском земљишту, на месту
које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено и уз спровођење
прописаних мера.
● Спречавање oдлагање отпада
Забрањено је у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од
200 m од руба шуме одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног
отпада, као и изградња објеката за складиштење, прераду или уништавање смећа,
отровних супстанци и осталог опасног отпада.
● Заштита од промене водног режима
Забрањено је одводњавање и извођење радова којима се водни режим у
шуми мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме.
При изради и спровођењу пројеката уређивања изворишта вода у шумским
екосистемима, који се доносе у складу са посебним прописима, неопходно је
обезбедити довољну количину слободне воде (биолошки минимум) ради
задовољавања потреба биљног и животињског света у шуми.
● Ограничење приступа у шуми
Забрањено је у шуми без дозволе сопственика, односно корисника шума:
• постављање привремених објеката, шатора и оснивање кампова,
• организовање масовног окупљања које може нанети штету шуми,
• постављање табли и ознака на начин којим се оштећују стабла,
• постављање ограда,
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• кретање моторним возилима изван путева који су за то намењени, осим за
службене потребе,
• кретање у затвореним и забрањеним подручјима, путевима, ограђеним
ловиштима, експерименталним и пословним објектима,
• кретање на површинама на којима се врше шумски радови и
пошумљавање, сеча, изградња објеката, лов и друго.
Грађани имају слободан приступ шуми у сврху уживања, одмора и
рекреације, уз сопствену одговорност за своју безбедност и обавезу да не наносе
штету шуми.
Слободан приступ може бити ограничен у заштићеним деловима шума или
у деловима шума у којима је угрожена безбедност људи.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да видљивим знаковима
упозорења обележи део шуме у којем је ограничен приступ.
● Ограничење паше у шуми
Паша, брст или жирење у шуми може да се врши само уз дозволу
сопственика, односно корисника шума који утврђује услове и који може издати
дозволу само ако су паша, брст или жирење предвиђени плановима газдовања
шумама, и ако шума није у фази обнављања.
Држаоци стоке могу да користе шуму за пашу, брст или жирење, само под
надзором чувара стоке.
Паша је дозвољена на шумском земљишту док се не изврши његово
пошумљавање.
● Контрола дивљачи у шуми
Правно лице којем је поверено газдовање дивљачи, у складу са прописом
којим се уређује дивљач и ловство, дужно је да бројност и врсте дивљачи одржава
на таквом нивоу да се не нарушава биолошка равнотежа шумског екосистема и не
спречава спровођење циљева газдовања шумом.
Плански документи у ловству морају бити у складу с планом развоја,
основама и програмима.
Забрањено је интензивно гајење крупне дивљачи у ограђеним површинама
у шумама у којима је у току процес обнављања (подмлађивања).
● Контрола изградње објеката у шумама
У шумама могу да се граде објекти у складу с плановима газдовања
шумама и посебним прописом којим се уређује област дивљачи и ловства.
У шуми и на удаљености мањој од 200 m од руба шуме не могу да се граде
ћумуране, кречане, циглане и други објекти са отвореном ватром.
● Заштићене врсте шумског дрвећа
Забрањена је сеча стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена
строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа утврђених посебним
прописом којим се уређује заштита природе, осим ако су извор заразе од болести и
штеточина, односно ако угрожавају људе и објекте.
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Ради очувања и усмереног коришћења генофонда ових врста планови
газдовања шумама садрже мере заштите, коришћења и проширења ареала тих
врста.
(У складу са Чл. 42. до 53., Чл. 63.и Чл. 13. Закона о шумама)

Обавеза санације
Сопственик, односно корисник шума дужан је да изврши санацију шуме
пошумљавањем, и то:
• необрасле површине настале дејством елементарних непогода (пожар,
ветар, снег и слично);
• површине на којима није успело подмлађивање и пошумљавање;
• површине на којој је извршено пустошење - бесправна чиста сеча или
крчење шума или бесправна сеча ретких врста дрвећа.
Ако сопственик, односно корисник шума не спроведе мере санације у року
од три године од дана утврђивања потребе за санацијом, те мере спроводи
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно, надлежни
орган аутономне покрајине, на терет сопственика, односно корисника шума.
Правна лица која користе земљишта на којима се налази одлагалиште
јаловине, пепела, шљака и других опасних и штетних материја на којима није
извршена рекултивација или за која рекултивација није планирана пројектима
рекултивације ради стварања пољопривредног земљишта, дужна су да их
рекултивишу подизањем шума, по претходно прибављеној сагласности
Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине.
(У складу са Чл. 16. Закона о шумама)

Права и дужности чувара шума
Чување шума ради њене заштите од противправног присвајања,
коришћења, уништавања и других незаконитих радњи обезбеђује корисник,
односно сопственик шума.
Послове чувања шума може да обавља лице које има најмање средњу
стручну спрему (IV степен образовања) шумарског смера - шумарски техничар и
положени стручни испит.
Чувар шума врши послове чувања шума у прописаном службеном оделу и
наоружан је службеним оружјем у складу са аконом и прописом којим се уређује
држање и ношење оружја.
Чувар шума има легитимацију чувара шума.
Легитимацију чувара шума издаје на прописаном обрасцу корисник, односно
сопственик шума код кога је чувар шума запослен.
У вршењу послова чувања шума, чувар шума овлашћен је и дужан да:
• легитимише лице затечено у вршењу прекршаја кажњивог по овом закону
или кривичних дела која се односе на шуме, као и лица за које постоји основана
сумња да је извршило таква дела ако не може да утврди идентитет тог лица на
други начин;
• прегледа све врсте возила којима се дрво превози и све врсте товара
којима се дрво преноси у циљу проналаска предмета кривичног дела или
прекршаја;
• прегледа места, осим станова, на којима се може налазити дрво које је
предмет кривичног дела или прекршаја;
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• привремено одузме бесправно посечено дрво, предмете којима је
извршено кривично дело или прекршај и предмете који су настали или
прибављени извршењем таквог дела и да те предмете без одлагања преда
надлежном органу;
• обнавља и чува граничне ознаке од уништавања и бесправног коришћења;
• ако су граничне ознаке померене или уништене у циљу самовољног
заузимања шума и шумског земљишта, о томе правовремено извести корисника;
• сачини записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном стању и
достави га кориснику, као и надлежном шумарском инспектору.
Кад чувар шума предузима описане радње, дужан је да претходно покаже
легитимацију чувара шума.
О утврђеним незаконитим радњама у газдовању шумама сопственика,
чувар шума је дужан да одмах обавести надлежни инспекцијски орган.
(У складу са Чл. 40. и 41. Закона о шумама)

Слика 21. Шумска рекреативна стаза на Власини
(Фото: http:google.com)
Финансирање делатности шумарства од општег интереса
Делатности од општег интереса у шумарству финансирају се из:
• средстава за обнову - репродукцију шума,
• буџета Републике Србије, односно аутономне покрајине,
• Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда.
(У складу са Чл. 76. до 89. Закона о шумама)
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УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
Управљање заштићеним подручјем спроводи се на основу акта о
проглашењу заштићеног подручја и плана управљања заштићеним подручјем.
УЛОГА, ПРАВА И ДУЖНОСТИ УПРАВЉАЧА
Заштићеним подручјем управља правно лице – управљач, које испуњава
стручне, кадровске и организационе услове за обављање послова очувања,
унапређења, промовисања природних и других вредности и одрживог коришћења
заштићеног подручја.
Управљач може бити и предузетник или физичко лице уколико се ради о
заштићеном подручју мале површине и већинском приватном власништву на
непокретностима.
Управљач се одређује актом о проглашењу заштићеног подручја.
Орган надлежан за доношење акта о проглашењу може за потребе
управљања једним или више заштићених подручја основати јавно предузеће, јавну
установу или привредно друштво.
(У складу са Чл. 67. Закона о заштити природе)

Обавезе управљача
У управљању заштићеним подручјем, управљач је дужан да:
• чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите,
• унапређује и промовише заштићено подручје,
• доноси план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби,
• обележи заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са
посебним правилником о начину обележавања,
• осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења
заштићеног подручја,
• даје сагласност за обављање научних истраживања, извођење истражних
радова, снимање филмова, постављање привремених oбjeката на површинама у
заштићеном подручју и даје друга одобрења у складу законом и правилником о
унутрашњем реду и чуварској служби,
• обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе,
• прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за
туристичке посете,
• води евиденције о природним вредностима и о томе доставља податке
Заводу,
• води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који
представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе
доставља податке заводу и Министарству,
• води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање
заштићеним подручјем,
• у сарадњи са инспекцијом и органима безбедности спречава све
активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и представљају
фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја,
• доноси акт о накнадама,
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• врши и друге послове утврђене законом и актом о заштити.
Ако управљач утврди да је учињен прекршај или постоји основана сумња да
је учињено кривично дело или привредни преступ, овлашћен је и дужан да поднесе
одговарајућу пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.
Уколико се у поступку надзора над радом, стручног и инспекцијског надзора
утврди да управљач не извршава обавезе установљене актом о заштити,
управљање заштићеним подручјем се одузима и поверава другом управљачу.
(У складу са Чл. 68. Закона о заштити природе)

Слика 22. Видиковац и место за одмор у
Пределу изузетних одлика „Заовине“ (Фото: http:google.com)
Услови које мора да испуњава управљач
Услови које мора да испуњава управљач заштићеног подручја у погледу
стручне, кадровске и организационе оспособљености, утврђени су Правилником о
условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја („Службени
гласник РС", бр. 85/2009).
Послове
заштите,
унапређења,
промовисања
и
одрживог
развоја заштићеног подручја, може да обавља управљач – правно лице ако има
организовану:
1. Службу заштите, унапређења и одрживог развоја заштићеног подручја
коју чине најмање по један запослени на пословима заштите природе, на
пословима управљања пројектима и на економско-правним пословима
• Лице на пословима заштите природе мора да има VII степен стручне
спреме или мастер студије биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или
географског усмерења и радно искуство од најмање једне године.
Ово лице координира пословима заштите и мониторинга заштићеног
подручја, обезбеђује поштовање режима и зона заштите, обележавање подручја,
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координира израду планова управљања и годишњих програма управљања,
стратешко планирање, имплементира одредбе просторног плана итд.
• Лице на пословима управљања пројектима мора да има VII степен стручне
спреме или мастер студије биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког или
географског усмерења, радно искуство од најмање једне године и да поседује
знање енглеског језика.
Ово лице координира питања везана за одрживо коришћење природних
ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и међународним
прописима, одржава контакте са корисницима простора и ресурса, прати
националне и међународне конкурсе, припрема предлоге пројеката, руководи
реализацијом одобрених пројеката итд.
• Лице на економско-правним пословима које мора да има VII степен
стручне спреме или мастер студије као дипломирани економиста или дипломирани
правник и радно искуство од најмање једне године.
Ово лице обавља правне и финансијске послове у заштићеном подручју,
припрема правне акте управљача, пријаве за прекршаје или привредне преступе
на основу надзора чувара, припрема одлуку о накнадама у заштићеном подручју и
обавља друге правне и финансијске послове из области заштите природе.
Изузетно, управљач заштићеног подручја површине до 5000 ha, дужан је да
има запослено бар једно лице које мора да има VII степен стручне спреме.
Управљачи два или више заштићених подручја укупне површине до 5000
ha, могу да формирају заједничку службу заштите, унапређења, промовисања и
одрживог развоја заштићених подручја.
2. Чуварску службу заштићеног подручја чине чувари заштићеног подручја
и руководилац чуварске службе.
• Чувар заштићеног подручја мора да има најмање средњу стручну спрему,
једну годину радног искуства у струци и положен стручни испит. Он мора да
испуњава прописане услове за ношење оружја и друге услове утврђене актом
управљача.
Чувар контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном
подручју и обавља послове чувања заштићеног подручја прописане Законом о
заштити природе.
• Руководилац чуварске службе у заштићеном подручју са пет и више
чувара мора да има најмање вишу или високу стручну спрему биолошког,
шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења и радно
искуство од најмање три године.
Он координира послове чувања и надзора, сакупља информације и прави
базу података, предузима мере на основу пријава чувара, сарађује са надлежним
инспектором и другим надлежним органима итд.
Управљач је дужан да обезбеди да најмање један чувар контролише
површину до 3.000 ha, а изузетно и већу површину, уколико то омогућавају
карактеристике подручја.
Обележавање заштићеног подручја
Обележавање заштићеног подручја регулисано је Правилником о начину
обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС", бр. 30/92,
24/94, 17/96).
Заштићено подручје обележава се постављањем:
1. ознаке заштићеног подручја,
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2. ознаке спољашњих граница заштићеног подручја и граница појединих
режима заштите (I, II и III степена) унутар заштићеног подручја.
Ознака заштићеног подручја израђује се од метала, дрвета или камена.
Правоугаоног је облика, величине најмање 25x35 cm и поставља се на местима
улаза у заштићено подручје.
Основна боја ознаке заштићеног подручја може бити природна боја
материјала, жута или смеђа, а боја текста може бити црна или бела.
Ознака треба да садржи следеће податке:
• назив врсте заштићеног подручја,
• име заштићеног подручја,
• категорију природног добра означену римским бројем,
• текст „Под заштитом је државе".
На ознаку (таблу) заштићеног подручја може да се поставити и заштитни
знак, кратак информативни текст и графички приказ природног добра.

Слика 23. Ознака на улазу у Национални парк „Ђердап“
(Фото: http:google.com)
Ознака за обележавање спољашње границе природног добра је
хоризонтална линија жуте боје ширине 10 cm.
Ознака за обележавање зоне режима заштите I степена је хоризонтална
линија жуте боје ширине 5 cm.
Ознака за обележавање зоне режима заштите II степена су две
хоризонтална паралелне линија жуте боје ширине 5 cm и међусобног размака од 5
cm.
Природно добро и његове границе морају се обележити у року од 6 месеци
од дана доношења акта о његовој заштити.
Природно добро и његове границе за које је донет акт о претходној заштити,
морају се обележити у року од 30 дана дана доношења акта о његовој трајној
заштити.
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Коришћење знака заштите природе
Изглед знака заштите природе, поступак и услови за његово коришћење
прописани су Правилником о изгледу знака заштите природе, поступку и словима
за његово коришћење („Службени гласник РС", бр. 84/2009)
Знак заштите природе је дрво и криве линије. Зелене линије симболизују
брдско-равничарски предео и реке, док црвена, плава и бела линија одсликавају
боје српске заставе. Све линије се сливају у једну из које расте дрво које
представља симбол заштите, снаге и природне лепоте. Знак представља
компактност свих елемената животне средине и њихову узајамну повезаност.
Са десне стране дрвета је текст „У сусрет природи!“.

Слика 24. Знак заштите природе
Знак заштите природе, између осталих, користе и запослена лица
управљача заштићених подручја.
Управљач заштићеног подручја дужан је да знак заштите природе користи
на:
• службеној одећи, пришивен, односно причвршћен на левом рукаву или са
леве стране у висини груди, димензија 40 mm у пречнику;
• службеним возилима и пловилима тако да се знак заштите природе
налази са леве и десне стране, димензија 200 mm у пречнику;
• информативно-едукативним таблама тако да се знак заштите природе
поставља у горњем левом углу, димензија од 100 mm до 200 mm у пречнику, у
зависности од величине табле;
• писаним и електронским записима тако да се знак заштите природе
поставља у горњи леви угао, димензија од 20 mm до 40 mm у пречнику.
Знак заштите природе се не може користити у комерцијалне сврхе, осим
управљача заштићених подручја.
План управљања и годишњи програм управљања
Управљач доноси план управљања за период од десет година.
За одређена заштићена подручја, као што су појединачна стабла, дрвореди
или паркови, актом о проглашењу може бити предвиђено да се план управљања
доноси за краћи период.
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Планом управљања одређује се начин спровођења заштите, коришћења и
управљања заштићеним подручјем, смернице и приоритети за заштиту и очување
природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице, уз уважавање
потреба локалног становништва.
Правна лица, предузетници и физичка лица дужна су да обављају
делатности у заштићеном подручју у складу са планом управљања.
Пре истека периода на који се план доноси анализира се његово
спровођење и остварени резултати, а ако је то потребно може се вршити његова
ревизија.
План управљања треба да садржи:
• приказ главних природних и створених вредности, као и природних
ресурса;
• оцену стања животне средине заштићеног подручја,
• преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају
фактор угрожавања заштићеног подручја,
• дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја,
• анализу и оцену услова за остваривање тих циљева,
• приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и
унапређењу природних и створених вредности,
• приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада,
• планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности,
развоју и уређењу простора,
• просторну идентификацију планских намена и режима коришћења
земљишта,
• активности на промоцији вредности заштићеног подручја,
• студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију
потребну за спровођење циљева и активности,
• облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим
власницима и корисницима непокретности,
• активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима
реализације плана управљања и начин оцене успешности његове примене,
• финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање
поверених послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог
обезбеђења.
На план управљања националним парком сагласност даје Влада по
претходно прибављеним мишљењима надлежних министарстава.
На план управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом Владе
сагласност даје Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања, по претходно прибављеним мишљењима надлежних министарстава.
На план управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом
надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице
локалне самоуправе сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне
средине аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе по претходно
прибављеном мишљењу Завода.
Планови управљања остварују се годишњим програмима управљања, на
које сагласност даје Министарство, орган надлежан за послове заштите животне
средине аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и
годишњи програм управљања за наредну годину, управљач доставља надлежном
органу до 15. децембра текуће године, а извештај о остваривању плана
управљања најкасније 60 дана пре истека периода за који је план донет.
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О предлогу плана управљања заштићеним подручјем управљач је дужан да
обавести јавност.
Обавештавање јавности подразумева јавни увид у предложени план.
Јавни увид траје 30 дана, а организује га и спроводи управљач заштићеног
подручја.
(У складу са Чл. 52., 53. Закона о заштити природе)

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног
подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који
доноси, уз сагласност надлежног органа.
Правилник за национални парк и заштићена подручја за која акт о заштити
доноси Влада, управљач доноси уз сагласност Министарства животне средине,
рударства и просторног планирања.
Правилник за заштићена подручја за која акт о заштити доноси надлежни
орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, управљач доноси уз
сагласност надлежног органа аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе.
Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби утврђују се правила за
спровођење прописаног режима заштите, а нарочито:
• начин понашања посетилаца и других корисника при кретању, боравку и
обављању послова на заштићеном подручју,
• начин обављања делатности при коришћењу природних ресурса и
простора за изградњу објеката,
• места, површине и објекти у којима се због очувања дивљих биљака и
животиња и других вредности ограничава кретање или забрањује и ограничава
обављање одређених радњи, као и трајање тих мера;
• врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, односно брање,
сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови обављања тих радњи;
• услови заштите приликом обављања научних истраживања и образовних
активности;
• места и услови за одлагање отпада;
• начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја;
• поступак издавања сагласности и других аката корисницима од стране
управљача;
• начин и организација чуварске службе, чувања заштићеног природног
добра, опрема и средства неопходна за чување и одржавање;
• начин спровођења превентивних мера заштите од пожара, других
елементарних непогода и удеса.
(У складу са Чл. 56. Закона о заштити природе)

ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Непосредни надзор на заштићеном подручју врши чуварска служба коју
обезбеђује управљач, преко чувара заштићеног подручја.
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Чувар контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном
подручју и обавља друге послове у складу са законом и актом управљача.
Права и дужности чувара заштићеног подручја
У вршењу чуварске службе, чувар је дужан да:
• прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном
подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и изградњу објеката,
коришћење минералних сировина, шума, флоре и фауне укључујући дивљач и
рибе, употребу моторних возила и пловила, постављање објеката на води, улазак
у зоне и објекте у којима је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на
отвореном, одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других
манифестација;
• прати стање биљних и животињских врста, као и других вредности
заштићеног подручја;
• пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом;

Слика 25. Чувар Парка природе „Шарган – Мокра Гора“ (Фото: Д. Боснић)
• пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и другим лицима при
обиласку и разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима и
образовним активностима;
• сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном подручју;
• сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном
подручју у циљу заштите природе;
• сарађује са другом чуварском службом, инспекцијском службом и органом
унутрашњих послова.
Када чувар утврди или основано претпостави да је посетилац, односно
корисник заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима унутрашњег
реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен је
да:

105

• легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице
затечено без личних исправа приведе надлежном органу унутрашњих послова;
• изврши преглед свих врста возила, пловних објеката и товара;
• привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или
кривично дело и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог
дела, као и да ове предмете, без одлагања, преда управљачу заштићеног подручја
ради чувања;
• затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за
спречавање и уклањање штетних последица;
• изврши сваки преглед, осим станова и других просторија, за чији је
преглед потребан судски налог.
Чувар мора да има најмање средњу стручну спрему, једну годину радног
искуства у струци и положен стручни испит и да испуњава прописане услове за
ношење оружја и друге услове, утврђене актом управљача.
За време службе, чувар носи службену одећу, знак заштите природе и знак
заштићеног подручја које чува и може носити оружје које одреди управљач, у
складу са законом.
Чувар може истовремено обављати послове рибочувара, чувара шума и
ловочувара, уколико испуњава услове утврђене прописима који уређују област
коришћења рибљег фонда, шумарства и ловства.
(У складу са Чл. 110. Закона о заштити природе)

Службена легитимација чувара заштићеног подручја
У вршењу службе чувар је дужан да покаже службену легитимацију.
Сагласно Правилнику о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног
подручја („Службени гласник РС", бр. 84/2009), Службена легитимација је израђена
као правоугаона картица са заштитним пластифицираним улошком формата 9 cm
x 5 cm, у вишебојној штампи.
Службена легитимација је израђена као правоугаона картица са заштитним
пластифицираним улошком формата 9 cm x 5 cm, у вишебојној штампи.
Предња страна обрасца службене легитимације садржи у горњем левом
углу одштампан знак заштите природе, а у десном углу знак са називом
заштићеног подручја. Између знакова налази се назив управљача. У средишњем
делу обрасца службене легитимације испод назива управљача, је текст: ЧУВАР
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА, а испод: СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА. У доњем левом углу је
текст: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, а у доњем десном углу место за фотографију формата 30
mm x 25 mm.
Задња страна обрасца службене легитимације садржи текст: „Овлашћења и
дужности чувара заштићеног подручја регулисана су Чл. 109. и 110. Закона о
заштити природе (’Службени гласник РС’, број 36/09) и правилником о унутрашњем
реду и чуварској служби који је донео управљач заштићеног подручја". Испод
текста са леве стране је текст: број службене легитимације, а испод тог текста је:
датум издавања. У доњем десном углу, у истој линији са датумом издавања
налази се текст: потпис овлашћеног лица. Између датума издавања и потписа
овлашћеног лица је: место за печат („М.П.").
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Слика 26. Изглед службене легитимације чувара

ПЛАНИРАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Планирање и коришћење простора
Планирање, уређење и коришћење простора, природних ресурса,
заштићених подручја и еколошке мреже спроводи се на основу просторних и
урбанистичких планова, планске и пројектне документације, основа и програма
управљања и коришћења природних ресурса и добара у рударству, енергетици,
саобраћају, водопривреди, пољопривреди, шумарству, ловству, рибарству,
туризму и другим делатностима од утицаја на природу, у складу са мерама и
условима заштите природе.
Носилац пројекта, односно правно лице, предузетник и физичко лице које
користи природне ресурсе, обавља грађевинске и друге радове, активности и
интервенције у природи дужно је да поступа у складу са мерама заштите природе
утврђеним у плановима, основама и програмима и у складу са пројектно-техничком
документацијом, на начин да се избегну или на најмању меру сведу угрожавање и
оштећење природе.
Правно лице, предузетник или физичко лице које обавља одређену
делатност у заштићеном подручју или делу природе, дужно је да по престанку
радова и активности изврши санацију, односно рекултивацију сагласно Закону о
заштити природе и другим прописима.
(У складу са Чл. 8. Закона о заштити природе)

Просторни план подручја посебне намене
Организација, коришћење, уређење простора и изградња објеката на
заштићеном подручју врши се на основу просторног плана подручја посебне
намене, односно урбанистичког плана.
Просторни план подручја посебне намене и урбанистички планови морају
бити у складу са актом о проглашењу заштићеног подручја и планом управљања
заштићеним подручјем.
У поступку израде наведених планова, надлежни орган за израду плана
дужан је да прибави услове заштите природе.
(У складу са Чл. 55. Закона о заштити природе)
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Услови заштите природе
У поступку израде планова, основа, програма, пројеката, радова и
активности у природи и у заштићеном подручју, прибављају се услови заштите
природе које издаје Завод за заштиту природе.
Акт о условима заштите природе садржи:
• податке о природним вредностима, посебно биљног и животињског света,
објеката геонаслеђа и предела у границама просторног обухвата документа,
• податке о заштићеним природним добрима, укључујући природна добра
планирана за заштиту и у поступку заштите,
• податке о еколошки значајним подручјима и типовима станишта,
• податке о установљеним режимима и мерама заштите и коришћења
природних вредности и добара и еколошки значајних подручја,
• процену да ли се планирани радови и активности могу реализовати са
становишта циљева заштите природе и донетих прописа и докумената,
• услове, односно забране и ограничења под којима се планирани радови и
активности могу реализовати,
• биолошке, техничке и технолошке мере заштите природе које треба
применити,
• правни и стручни основ за утврђене услове и мере.
Уз захтев за издавање акта о условима заштите природе прилажу се:
• подаци о врсти и носиоцу израде документа,
• подаци о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским
и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана,
• кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних
активности на његовој реализацији и главних очекиваних резултата, а за пројекат
идејно решење,
Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања
акта не отпочне радове и активности за које је акт о условима заштите природе
издат, дужан је да прибави нови акт.
За прикупљање и процену информација неопходних за издавање акта о
условимa заштите природе плаћа се накнада.
(У складу са Чл. 9. Закона о заштити природе)

Оцена прихватљивости
Уколико се у поступку издавања услова заштите природе утврди да постоји
вероватноћа да планови, основе, програми, пројекти, радови и активности могу
имати значајан утицај на циљеве очувања и целовитост еколошки значајног
подручја, Министарство, орган надлежан за послове заштите животне средине
аутономне покрајине, односно орган надлежан за послове заштите животне
средине јединице локалне самоуправе, спроводи оцену прихватљивости.
За планове, основе и програме за које се, у складу са посебним законом,
спроводи поступак стратешке процене и за пројекте, радове и активности за које се
у складу са посебним законом, спроводи поступак процене утицаја, оцена
прихватљивости спроводи се у оквиру тих поступака.
У случају када се на основу оцене прихватљивости утврди да планови,
основе, програми, пројекти, радови и активности могу имати значајан утицај на
циљеве очувања и целовитост еколошки значајног подручја, надлежни орган ће
одбити давање сагласности.
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У случају сумње сматраће се да планови, основе, програми, пројекти,
радови и активности, могу имати значајан утицај на циљеве очувања и целовитост
еколошки значајног подручја.
У случају када се на основу оцене прихватљивости утврди да планови,
основе, програми, пројекти, радови и активност могу имати значајан утицај на
циљеве очувања и целовитост еколошки значајног подручја, надлежни орган ће
дати сагласност, само под следећим условима:
• уколико не постоји друго алтернативно решење;
• у односу на еколошки значајна подручја у којима се налази макар један
приоритетни тип станишта и/или приоритетна врста, само уколико постоје
императивни разлози преовладавајућег јавног интереса који се односе на заштиту
здравља људи и јавне сигурности, на корисне ефекте од примарне важности за
животну средину, или уколико постоје други преовладавајући разлози од јавног
интереса уз претходно прибављено мишљење Европске комисије;
• у односу на сва остала еколошки важна подручја само уколико постоје
други императивни разлози од јавног интереса, укључујући интересе социјалне или
економске природе, који претежу у односу на интерес очувања ових подручја;
• уколико је могуће предузети компензацијске мере неопходне за очување
свеукупне кохерентности еколошке мреже.
(У складу са Чл. 10. Закона о заштити природе)

Стратешка процена утицаја на животну средину
Начин и поступак вршења стратешке процене утицаја одређених планова и
програма на животну средину, утврђен је Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/04)
Стратешка процена се врши ради обезбеђивања заштите животне средине
у поступку припреме и усвајања планова и програма.
Стратешка процена врши се за планове, програме и основе у области
просторног
и
урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије,
саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма,
очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља
оквир за одобравање будућих развојних пројеката.
Процена утицаја на животну средину
Поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на
животну средину, регулисан је Законом о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“ бр. 135/04)
Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства,
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде,
управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се
планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног
културног добра.
Влада Републике Србије је прописала листу пројеката за које је обавезна
процена утицаја и листу пројеката за које се може захтевати процена утицаја.
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Ограничења или прекид коришћења
Ако начин или обим коришћења природних ресурса непосредно угрожава
опстанак неке врсте, њеног станишта или природног екосистема, министар
надлежан за послове заштите животне средине, наредбом може ограничити,
привремено или трајно обуставити коришћење по претходно прибављеном
мишљењу
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде,
Министарства рударства и енергетике и Министарства инфраструктуре.
За ограничења којима су подвргнути, власници или корисници природних
ресурса имају право на накнаду сразмерно умањеном приходу.
Висина накнаде утврђује се споразумно, а у случају спора о висини накнаде
одлучује суд.
Накнада се исплаћује се на терет средстава буџета Републике Србије.
Власник или корисник природних ресурса који не поступи по наредби,
одговара за штету насталу на врсти, станишту или природном екосистему, која је
настала након доношења наредбе.
(У складу са Чл. 11. Закона о заштити природе)

Ублажавање штетних последица на природу
Ради ублажавања штетних последица на природу, које могу настати или су
настале реализацијом планова, основа, програма, пројеката, радова или
активности на заштићеном природном добру или подручју еколошке мреже, правно
лице, предузетник и физичко лице, односно носилац пројекта, дужно је да
спроведе компензацијске мере у складу са решењем које доноси мистарство на
предлог завода.
Компензацијске мере одређују се у зависности од предвиђених или
проузрокованих оштећења природе, и то:
1) успостављањем новог локалитета које има исте или сличне особине као
оштећени локалитет;
2) успостављањем другог локалитета значајног за очување биолошке и
предеоне разноврсности, односно за заштиту природног добра;
3) новчаном накнадом у вредности проузрокованог оштећења локалитета у
случају да није могуће спровести компензацијске или мере санације.
При одређивању компензацијских мера предност има надокнађивање новим
локалитетом који има исте или сличне особине као и оштећени локалитет.
(У складу са Чл. 12. Закона о заштити природе)

Отклањање штетних последица
Ако су пројекти или активности у природи изведене без утврђених услова
заштите природе или супротно датим условима заштите природе, због чега су
настала оштећења природе и заштићених природних добара, носилац пројекта или
активности односно, корисник природних ресурса, дужан је да без одлагања и о
свом трошку отклони штетне последице свог деловања, по начелима објективне
одговорности.
Ако носилац активности не отклони штетне последице свог деловања или
не поступи у складу са решењем о компензацијским мерама, Министарство
животне средине, рударства и просторног планирања ће спровести отклањање
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штетне последице на његов трошак и решењем утврдити обавезу на накнаду
штете и висину трошкова извршења.
(У складу са Чл. 13. Закона о заштити природе)

Компензацијске мере
Начин избора најпогодније компензацијске мере ради ублажавања штетних
последица на еколошки значајном подручју или заштићеном природном добру,
изазваних реализацијом планираних пројеката, радова и активности у природи,
утврђене су Правилником о компензацијским мерама („Службени гласник РС", бр.
20/10).
Компензацијске мере спроводе се ради обнављања или замене оштећених
делова природе, односно станишта строго заштићених или заштићених дивљих
врста и њихове функције.
Правно лице, предузетник и физичко лице ради реализација активности у
природи и ублажавања штетних последица на природу предузимају
компензацијске мере у зависности да ли су оштећења предвиђена или
проузрокована.
Компензацијске мере за ублажавање штетних последица на природу су:
• мере санације;
• мере примарне рехабилитације;
• успостављање новог локалитета;
• комбиноване мере.
У случају да није могуће спровести компензацијске мере, утврђује се
новчана накнада у вредности проузрокованог или предвиђеног оштећења природе.
Новчани износ на име компензацијских мера уплаћује се на рачун прописан
за уплату јавних прихода буџета Републике Србије и користи се преко Фонда за
заштиту животне средине искључиво за финансирање пројеката заштите природе.
Радови и активности на заштићеном подручју
На заштићеном подручју забрањени су радови и активности који оштећују,
нарушавају и мењају особине и вредности због којих је подручје заштићено.
Влада може, у складу са законом, дозволити радове и активности, односно
пројекте на заштићеном подручју, посебно из области енергетике, саобраћајне
инфраструктуре, водопривреде, пољопривреде, туризма, спорта, рударства,
заштите природе и животне средине чије је извођење забрањено прописаним
режимима заштите, уколико се ради о пројектима од општег интереса и
националног значаја.
За радове и активности, односно извођење пројеката на заштићеном
подручју спроводи се поступак процене утицаја на животну средину, у складу са
законом, уз обавезно прибављање акта о условима и мерама заштите природе.
За радове и активности, односно пројекте за које се не спроводи поступак
процене утицаја на животну средину, а који могу имати утицај на вредности и
обележја заштићеног добра, извођач радова, односно носилац пројекта, дужан је
да од Завода за заштиту природе прибави акт о условима и мерама заштите
природе.
Планиране радове и активности, односно извођење пројекта из овог члана,
носилац пројекта дужан је да писмено пријави управљачу заштићеног подручја,
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који је у обавези да га упозна о могућностима за обављање истих, као и о даљој
процедури.
(У складу са Чл. 57. Закона о заштити природе)

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА И КОРИСНИКА НЕПОКРЕТНОСТИ
Обавезе корисника или власника непокретности
Власник или корисник непокретности у заштићеном подручју дужан је да
дозволи приступ одређеној природној вредности ради задовољења научних,
образовних, естетских, културних и рекреацијских потреба, на начин и под
условима утврђеним актом о проглашењу заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 59. Закона о заштити природе)

Право прече куповине
Власник непокретности у границама заштићеног подручја који намерава да
прода непокретност, дужан је да ту непокретност прво понуди на продају органу
који је донео акт о заштити – Републици Србији, аутономној покрајини или
јединици локалне самоуправе на чијем се подручју непокретност налази.
Власник непокретности у границама заштићеног подручја дужан је да у
понуди наведе цену и услове продаје.
Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправе дужна је да се о понуди изјасни у року од тридесет дана од пријема
писане понуде.
Ако понуда не буде прихваћена у прописаном року, власник може
непокретност продати уз исте или за њега повољније услове од оних из понуде.
Ако власник прода непокретност у заштићеном подручју, а није поступио у
складу са Законом, Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица
локалне самоуправе, има право да покрене судски поступак за поништај уговора о
продаји, у року до деведесет дана од дана сазнања за закључење тог уговора, али
најкасније у року од пет година од дана закључења уговора о купопродаји.
Поступак за поништај уговора може се покренути и када је тај уговор
закључен као уговор о поклону или када су услови продаје или цена привидни, као
и када је стварна цена нижа и услови уговора повољнији за купца.
(У складу са Чл. 60. Закона о заштити природе)

Експропријација и ограничење права својине
У заштићеном подручју, ради спровођења заштите и очувања заштићених
подручја, када постоји интерес Републике Србије, може се непокретност
експроприсати или ограничити својинска и друга стварна права на некретнинама.
Поступак експропријације права својине на непокретности спроводи се у
складу са посебним прописима.
(У складу са Чл. 62. Закона о заштити природе)
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Накнада за ускраћивање или ограничавање права коришћења
Правно лице, предузетник или физичко лице, коме су, због ограничења и
забрана на основу Закона и донетих аката о заштити, битно смањени постојећи
услови за стицање прихода од делатности којима се бавио најмање пет година до
доношења акта којим је утврђена забрана или ограничење коришћења, а то није
могуће надокнадити дозвољеном делатношћу у оквиру прописаног режима
заштите, има право на накнаду за ограничења и забране.
Право на накнаду има и лице коме се услед примена мера биолошкотехничке заштите и уређења заштићеног подручја наноси штета.
Накнада се остварује ако Министарство животне средине и просторног
планирања, надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе, у сарадњи са управљачем заштићеног подручја, утврди да правно
лице, предузетник или физичко лице спроводи прописане мере и услове заштите
природе.
Износ накнаде утврђује се споразумно, а у случају спора о висини накнаде
одлучује суд.
Накнада се исплаћује се на терет средстава буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
(У складу са Чл. 63. Закона о заштити природе)

Одговорност за штету и право на надокнаду штете
Република Србија не одговара за штету коју проузрокују дивље врсте, осим
у случајевима одређеним Законом о заштити природе.
Правно лице, предузетник или физичко лице коме би строго заштићене и
заштићене дивље врсте могле проузроковати имовинску или другу штету, дужно је
да на примерен начин и о свом трошку предузме све дозвољене радње и
активности како би спречило настанак штете.
Под радњом или активностима за спречавање настанка штете подразумева
се ограђивање, чување добара и растеривање строго заштићених животињских
врста са места где непосредно угрожавају добра, на начин који не угрожава
опстанак врста.
Оштећено лице има право на надокнаду штете у висини стварне штете коју
су нанеле строго заштићене и заштићене дивље врсте, уколко је предузело
прописане превентивне радње и активности.
Оштећено лице дужно је да министарству надлежном за послове заштите
животне средине или надлежном органу аутономне покрајине, као и управљачу
заштићеног подручја, пријави настанак штете најкасније у року од осам дана од
дана настанка штете.
Oштећено лице и вештак утврђују на месту штетног догађаја чињенице које
су значајне за установљење настанка штете, узрочника и висину штете, о чему се
саставља записник.
Висина накнаде штете утврђује се споразумно између ресорног
министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине и оштећеног лица,
а у случају спора о висини штете одлучује суд.
(У складу са Чл. 64. и 65. Закона о заштити природе)
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Надокнаде штете проузроковане недозвољеном радњом
Правна лица, предузетници и физичка лица дужна су да накнаде штету коју
проузрокују повредама Закона о заштити природе.
Висина накнаде штете утврђује се споразумно између министарства
надлежног за послове заштите животне средине, односно надлежног органа
аутономне покрајине, и лица које је проузроковало штету, а у случају спора о
висини штете одлучује суд.
Висина накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на
поједине примерке строго заштићених и заштићених дивљих врста утврђује се
према одштетном ценовнику који доноси министар надлежан за послове заштите
животне средине у споразуму са министром надлежним за послове пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Средства остварена од накнаде штете приход су буџета Републике Србије,
односно буџета аутономне покрајине и користе се за очување и унапређење
заштићеног подручја.
(У складу са Чл. 66. Закона о заштити природе)

ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Извори финансирања
Финансирање заштићеног подручја обезбеђују се из:
• средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе,
• средстава Фонда за заштиту животне средине,
• накнада за коришћење заштићеног подручја,
• прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним
подручјем,
• средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у
области заштите природе,
• донација, поклона и помоћи,
• других извора у складу са законом.
Средства буџета првенствено се користе за финансирање радова и других
трошкова на:
• чувању, одржавању и презентацији заштићених подручја – успостављање,
опремање и обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег реда,
медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних површина,
управљање отпадом, развој информационог система, итд);
• управљању посетиоцима – изградња улазних станица, едукативних и
визиторских центара, штампање материјала намењених посетиоцима, итд;
• регулисању имовинско-правних односа – откуп или замена земљишта,
накнада власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и
ограничавање права коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у
вези заштите;
• праћењу и унапређењу стања заштићених подручја – мониторинг,
реинтродукција, рекултивација, итд;
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• уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса – програми,
планови и пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде, итд.
(У складу са Чл. 69. Закона о заштити природе)

Накнада за коришћење заштићеног подручја
Управљач може прописати и наплатити накнаду за:
• делатности у области туризма, угоститељства, трговине, услуга,
занатства, индустрије, рударства, енергетике, водопривреде, грађевинарства,
саобраћаја, транспорта, телекомуникација, коришћења дивље флоре и фауне;
• викендице и друге некомерцијалне објекте за одмор у природи;
• возила на моторни погон у употреби на заштићеном подручју;
• туристичке, рекреативне, спортске и друге манифестације и активности,
рекламне ознаке, комерцијалне филмске, фото и тонске записе;
• коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине управљача
и имена и знака заштићеног подручја;
• посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.
Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице,
предузетник или физичко лице које обавља послове или располаже
непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, користи услуге и
имовину управљача, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта,
рекреације и сличних потреба и на други начин користи његове вредности и
погодности.
Висину накнаде управљач прописује у зависности од:
• степена искоришћавања заштићеног подручја;
• степена штете која се наноси заштићеном подручју;
• степена повећаних обавеза управљача у одржавању уредности и чистоће,
чувања и обављања других послова на очувању, унапређењу, приказивању и
развоју заштићеног подручја;
• погодности и користи које пружа заштићено подручје за обављање
допуштених делатности и активности.
Управљач може прописати смањење или ослобађање плаћања накнаде пре
свега за:
• становнике и стално запослене, физичка лица која обављају послове или
врше службене радње у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и посебним
потребама, децу, пензионере итд.;
• кориснике чије активности непосредно доприносе унапређењу стања,
презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;
• кориснике код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога,
наступиле околности које битнo отежавају услове рада и пословања.
Влада прописује заједничке елементе за утврђивање накнаде за
коришћење заштићеног подручја, посебно предмет, основице, највише износе и
начин обрачуна и наплате накнаде, начин обрачуна и наплате накнаде за посету
заштићеном подручју, ближа мерила за одређивање висине накнаде и ближе
услове за умањење или ослобађање плаћања накнаде.
На акт управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћања
накнаде за коришћење заштићеног подручја сагласност даје:
• Министарство за национални парк и заштићено подручје проглашено
актом Владе,
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• орган надлежан за послове заштите животне средине аутономне
покрајине, односно орган надлежан за послове заштите животне средине јединице
локалне самоуправе за заштићено подручје проглашено актом надлежног органа
аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Управљач је дужан да средства остварена наплатом накнаде води на
посебном рачуну и користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја,
односно за спровођење плана и програма управљања.
(У складу са Чл. 70. Закона о заштити природе)

Слика 27. Национални парк „Тара“ – улазна станица
(Фото: http://google.com)
Улазна станица заштићеног подручја и наплате накнаде за употребу моторног
возила
У циљу обавештавања, пружања помоћи и контроле посетилаца и наплате
накнаде за употребу моторног возила на јавном путу кроз заштићено подручје,
управљач може да постави улазну станицу на основу урбанистичког плана и плана
управљања заштићеним подручјем, уз сагласност управљача јавног пута.
Улазна станица може имати и објекте, средства, опрему и лица за потребе
одржавања јавног пута и безбедности саобраћаја.
Када се на улазној станици врши наплата накнаде, управљач заштићеног
подручја дужан је да наплату организује тако да обезбеди проток возила са што
мањим застојем, а у складу са саобраћајно-техничким условима, које утврђује
управљач јавног пута у поступку издавања сагласности.
(У складу са Чл. 68. Закона о заштити природе)
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ПОЈМОВНИК
Aлохтона врста је она врста коју је човек намерно или ненамерно унео у
подручје на коме природно није живела.
Алпинетум је специјално уређен део врта у коме се гаје високопланинске
врсте биљака првенствено у образовне сврхе.
Арборетум је простор на коме се гаји већи број различитих дрвенастих
врста првенствено у образовне сврхе.
Ареал (распрострањење) је део територије или акваторије коју насељава
одређена врста.
Aутохтона врста је она врста која је природно распрострањена на неком
подручју.
Биолошка разноврсност (биодиверзитет) представља свеукупност гена,
врста и екосистема на Земљи или неком јасно одређеном подручју.
Биотоп (животно станиште) је место које се одликује специфичним
комплексом еколошких фактора.
Биоценоза (животна заједница) је заједница живих бића која насељава
одређено специфично станиште.
Биогеоценоза (екосистем) је интегрисан, слижен и динамичан систем који
сачињавају биотоп (животно станиште) и биоценоза (животна заједница).
Биосфера је област Земље насељена живим светом и његовим
дериватима која обухвата земљишни покривач, површински део литосфере до
дубине од 3 km, целу хидросферу до дубине од преко 11 km и део атмосфере до
висине од 12 km.
Вегетација је скуп свих биљних заједница једне области.
Волиера је простран кавез са кровом постављен на отвореном простору
који углавном служи за смештај птица.
Врста је група природних популација чије се јединке стварно или
потенцијално међу собом укрштају, а које су репродуктивно изоловане од других
таквих група.
Глацијални реликт је врста која је била широко распрострањена током
последњег великог леденог доба у плеистоцену.
Геодиверзитет
(геолошка
разноврсност)
је
присуство
или
распрострањеност разноврсних елемената и облика геолошке грађе, геолошких
структура и процеса, геохронолошких јединица, стена и минерала различитог
састава и начина постанка, као и разноврсних палеоекосистема мењаних у
простору под утицајем унутрашњих и спољашних геодинамичких чинилаца током
геолошког временаГеонаслеђе обухвата све геолошке, геоморфолошке, педолошке и посебне
археолошке вредности настале током формирања литосфере, њеног
морфолошког уобличавања и међузависности природе и људских култура, које
представљају укупну геолошку разноврсност и имају научни значај за проучавање
развоја Земље.
Ендемична врста је врста чије је распрострањење ограничено на одређено
јасно дефинисано географско подручје и не прелази националне или регионалне
границе.
• Стеноендемит је врста чије је распрострањење ограничено на веома малу
површину, најчешће један мањи локалитет (планински врх, клисуру, пећину, итд).
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• Локални ендемит је врста чије је распрострањење шире од
стеноендемита, и ограничено је на мање подручје које не прелази границе једне
флористичке провинције.
• Ендемит у ширем смислу је врста ограничена на подручје веће од једне
флористичке провинције.
• Субендемит је врста чији је већи део ареала ограничен на неко уже
подручје, али се мањи део ареала може наћи и ван тог подручја.
Ex situ заштита представља мере заштите и очувања генетског материјала,
организама или популација изван њиховог природног станишта, односно мере
очувања компоненти геолошке разноврсности изван њиховог места настанка.
In situ заштита представља мере заштите и очувања врста и заједница на
њиховим природним стаништима, као и мере заштите појава геолошке
разноврсности на месту настанка или налазишта стена, руда, минерала, кристала
и фосила.
Индикаторска врста је врста осетљива на промене услова у спољашњој
средини која се због тога може користити за процену општег стања природе и
животне средине.
Инвазивна врста је страна врста која уношењем и ширењем угрожава
аутохтоне врсте на њиховим природним стаништима.
Интродукција је покушај да се за потребе очувања, врста насели на
станишта у којима није била природно распрострањена.
Категорије угрожености дивљих врста представљају научну методу
процене стања и степена угрожености њихових популација. Категорије
угрожености су (IUCN, 1994):
• EX – еxtinct (врста је изумрла, односно, нема сумње да је и последњи
примерак мртав);
• EW – еxtinct in the wild (врста је ишчезла у природи, односно, у природним
условима опстаје једино у култури и заточеништву или као натурализована
популација знатно изван граница свог претходног распрострањења);
• CR – critically endangered (врста је крајње угрожена, односно, суочена је са
највећом вероватноћом да ће у блиској будућности ишчезнути у природи);
• EN – еndangered (врста је угрожена, односно, није крајње угрожена, али је
суочена са високом вероватноћом да ће у блиској будућности ишчезнути у
природи);
• VU – vulnerable (врста је рањива, односно, није ни крајње угрожена ни
угрожена, али је суочена са високом вероватноћом да ће ишчезнути у природи у
средње блиској будућности);
• LR – lower risk (врста је изложена ниској вероватноћи опасности да буде
угрожена);
• DD – data deficient (о врсти нема довољно података, односно, недостају
информације које се односе на њено распрострањење због чега је потребно
прикупити више информација на основу којих се може сврстати у неку одређенију
категорију);
• NE – not evaluated (врста је неопредељивана, односно, није још увек
подвргнута прописаним критеријумима).
Кишобран врста је оба врста чијом се заштитом уједно штити и већи број
других врста на истом станишту, а које су мање познате или их је тешко штитити
на други начин.
Кључна врста је она врста чије присуство или одсуство има суштински
ефекат на остатак биоценозе.
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Кристал је сваки минерал који има правилну унутрашњу грађу и правилан
спољашњи облик са глатким и сјајним површима или пљоснима.
Минерал је хомогени хемијски елемент или једињење у виду
кристализоване или аморфне материје, одређене структуре, облика и састава, који
не представља минералну сировину.
Мониторинг је планско, систематско и континуално праћење стања
природе, односно делова биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, као део
целовитог система праћења стања елемената животне средине у простору и
времену.
Пећински накит су различити облици и појаве таложења кристалног
калцијум карбоната у спелеолошким објектима (сталактити, хеликтити, сталагмити,
стубови, саливи, драперије, кадице, итд).
Пећински седимент је у спелеолошким објектима наталожен или на други
начин одложен речни материјал (песак, шљунак), глина, дробина, блокови стена и
бигар.
Популација је просторно и временски интегрисана група јединки исте врсте
која располаже заједничким скупом наследних фактора, насељава одређени
простор, припада одређеном екосистему, и у оквиру које су јединке међусобно
повезане првенствено односима репродукције.
Реинтродукција је активна мера очувања биолошке разноврсности
вештачким враћањем врсте на природна станишта са којих је ишчезла или на
станишта на којима је бројност њене популације драстично смањена.
Реликтна врста је остатак старе флоре или фауне чије је данашње
распрострањење углавном много мање него што је било у прошлости.
Рефугијум је станиште са специфичним комплексом еколошких услова у
коме су одређене врсте или заједнице преживеле неповољне геоклиматске
периоде.
Рудина представља зељасту вегетацију која се развија на високим
планинама у условима кратких, свежих лета и дугих хладних зима.
Снежаник је место дугог задржавања снега у току летњих месеци.
Тераријум је стаклена посуда опремљена песком, земљом, камењем и
биљкама намењена за чување мањих копнених животиња.
Терцијарни реликт је врста која је била распрострањена крајем тецијара и
чије је распрострањење данас углавном везано за рефугијална станишта у којима
је преживела плеистоценску глацијацију.
Фауна представља скуп свих животињских врста једне области.
Флора представља скуп свих биљних врста једне области.
Фосили су остаци, сачувани у целини или деловима, биљних и
животињских организама који су живели у прошлости, укључујући и трагове
изумрлих организама, а служе као материјални докази на основу којих се поуздано
реконструише геолошка прошлост.
Црвена листа је научна публикација која садржи списак угрожених дивљих
врста са најосновнијим подацима о степену њихове угрожености.
Црвена књига је научна публикација о угроженим дивљим врстама која
садржи податке о основном карактеристикама врста, о степену њихове
угрожености, факторима угрожавања и предлог мера њихове заштите.
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Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја
(„Службени гласник РС”, бр. 84/09).
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС", бр. 5/10).
Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за
његово коришћење („Службени гласник РС”, бр. 84/09).
Правилник о условима и начину организовања рибочуварске слижбе,
обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке („Службени
гласник РС”, бр. 07/10).
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за
рибочувара и стручног испита за рибара („Службени гласник РС”, бр. 7/10),
Правилник о начину обележавања граница рибарског подручја („Службени
гласник РС”, бр. 79/09).
Правилник о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима
за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за
давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора,
утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице
пре закључивање уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у
закуп („Службени гласник РС”, бр. 80/10).
Правилник о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи, трајању
ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним
ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и
мерама заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и
ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС", бр. 75/10, 91/10).
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