На основу члана 41. став 2. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр.
36/09, 88/10 и 91/10 - исправка),
Министар енергетике, развоја и заштите животне средине доноси

Правилник о критеријумима вредновања и поступку
категоризације заштићених подручја
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",
бр. 103/2013 од 26.11.2013. године, а ступио је на
снагу 4.12.2013.
Члан 1.
Овим правилником се прописују критеријуми вредновања и поступак категоризације
заштићених подручја.
Члан 2.
Критеријуми вредновања заштићених подручја су:
1) суштинска својства (темељне вредности) заштићених подручја;
2) функција и значај заштићених подручја.
Члан 3.
Суштинска својства (темељне вредности) заштићених подручја су:
1) аутохтоност и аутентичност, односно степен изворности;
2) репрезентативност, односно посебност и оригиналност;
3) разноликост, односно степен разноврсности природе и природних процеса;
4) интегралност, односно функционална повезаност темељних вредности;
5) пејзажна атрактивност;
6) степен очуваности;
7) старост.
Члан 4.
Заштићена подручја као очувани делови природе посебних вредности и одлика уживају
заштиту и имају посебну функцију и значај, и то:
1) научно-истраживачки и развојни;
2) образовно-васпитни;
3) културно-историјски;
4) еколошки;
5) туристички;
6) здравствено-рекреативни;
7) естетски и социолошки.
Члан 5.
У зависности од вредновања критеријума, заштићена подручја се сврставају у три
категорије, и то:
1) I категорија - заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног
значаја;
2) II категорија - заштићено подручје покрајинског/регионалног, односно великог значаја;
3) III категорија - заштићено подручје локалног значаја.
Члан 6.
Стручне организације за заштиту природе у поступку вредновања утврђују вредности
подручја предложених за заштиту и сачињавају предлог категорије, у складу са законом
којим се уређује заштита природе.
Предлог категорије чини саставни део стручне основе, односно студије заштите.
Категорија заштићеног подручја утврђује се доношењем акта о проглашењу заштићеног
подручја.

Ревизија и промена утврђене категорије заштићених подручја врши се, зависно од нових
научних сазнања и стања подручја, по поступку из ст. 1. до 3. овог члана.
Члан 7.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима
вредновања и поступку категоризације заштићених подручја ("Службени гласник РС", број
95/13).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службенoм гласнику
Републике Србије".
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Министар,
проф. др Зорана Михајловић, с.р.

