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Уводна реч

Завод за заштиту природе Србије, као водећа стручна установа у заштити природе,
успешном реализацијом постављених циљева у 2016. години остварио је значајне
помаке у очувању и одрживом развоју природних добара и ресурса у Србији, као и
унапређењу сарадње са међународним организацијама које се баве заштитом
природе.

Истрајношћу у остваривању активности, као што су истраживања нових простора за
заштиту, стручни нaдзор и други послови усмерени ка очувању природне баштине,
омогућено је повећање површине заштићених подручја у Србији. Рад на посебно
значајном успостављању еколошке мреже у Републици Србији, са акцентом на
еколошку мрежу NATURA 2000 како би се Србија укључила у еколошку мрежу
Европске уније у наредном периоду представља стратешки циљ који ће допринети
раду Преговарачке групе иприпремама за отварање Поглавља 27 у преговорима са
EU.

Успешност реализације Програма рада огледа се и у међународно значајним
активностима у којима је Завод учествовао, као што је ангажовање у програмима
UNESCO-а „Човек и биосфера“ и „Геопаркови“, и активног учешћа у раду Европске
мреже руководилаца организација за заштиту природе - ENCA.
Завод се ангажовао и на промоцији и презентацији заштићених природних добра,
сарадњи са управљачима заштићених природних добара, а и у едукацији у области
заштите природе.

Александар Драгишић
директор
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I ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природних добара спроводи се кроз стручни надзор, одређивање и
усмеравање мера активне заштите, теренска истраживања природних и предеоних
одлика, вредновање природних појава, процеса, објеката, подручја, ресурса и
предеоних целина, као и кроз мултидисциплинарна теренска истраживања и обраду
потребног научног, стручног, планског и документационог материјала ради ревизије
заштићених подручја и израде студија заштите као стручних основа за покретање
поступка за доношење Акта о заштити.

Рад на заштити природних добара је мултидисциплинарног карактера, ангажује све
секторе Завода и представља континуиран процес праћења стања природе.

У току 2016. године, реализовани су дугорочни и краткорочни циљеви кроз следеће
активности:

 Завршено је 6 (шест) студија заштите природе за нова заштићена подручја -
Парк природе „Радан“, Парк природе „Мојстирско-Драшке планине“, Предео
изузетних одлика „Маљен“, Предео изузетних одлика „Столови“, Заштићено
станиште „Зимовалиште малог вранца“ и Заштићено станиште „Толинци“.

 Завршено је 9 (девет) студије заштите за природна добра која су већ имала
статус заштићеног подручја: Предео изузетних одлика „Озренске ливаде“,
Предео изузетних одлика „Власина“, Заштићено станиште „Венерина
падина“, Стручна основа за измене и допуне режима заштите у Парку
природе „Голија“, Споменик природе „Храст лужњак-Смедерево“, Споменик
природе „Карађорђев дуд“, Споменик природе Стабло храста лужњака
„Платнара“, Споменик природе „Храст лужњак-Долово“, Споменик природе
„Група стабала лужњака и цера“ и Споменик природе Стабло храста сладуна
код изворишта Кисељаја.

 Достављене су информације и образложења везана за примедбе и препоруке
Саветодавног комитета за резервате биосфере на Периодични извештај за
Резерват биосфере „Голија-Студеница/ПП „Голија“ Министарству спољних
послова Републике Србије.

 Прелиминарном валоризацијом обухваћена су 2 (два) подручја, а утврђено је
да не постоји основ за заштиту.

 Предлог за скидање заштите обухватио је 3 (три) подручја. За Споменик
природе „Стабло тополе – запис у Губеревцу“ донето је Решење о скидању
заштите.

 Стручним надзором обухваћено је 28 заштићених подручја и 12 споменика
природе ботаничког карактера, од чега је на многим подручјима извршен
надзор и више пута у току године. Такође, извршен је и велики број
теренских излазака у оквиру заштићених подручја по различитим захтевима
за спровођење активности.



8 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

 Област геодиверзитета обележила је израда великог броја решења по
захтевима за коришћење геолошких и хидролошких ресурса, али и
активности на истраживању и заштити објеката геонаслеђа, ревизији
Инвентара објеката геонаслеђа Србије, учешће у поступку номинације НП
„Ђердап“ у Европску и Светску мрежу Геопаркова уз подршку UNESCO-a и
др.

 У току 2016. године примљено и урађено је укупно 2.605 различитих захтева.
Укупан број захтева у форми о условима заштите природе и мишљења износи
1.362 предмета. Осим тога, урађено је 1.243 захтева у форми обавештења,
извештаја и друго.

 Од укупног броја захтева за услове заштите природе и мишљења, 403 захтева
се односио на издавање Решења о условима заштите природе и мишљења на
простору заштићених природних добара.

 Започета реализација два Уговора од највишег значаја за процес
успостављања еколошке мреже у Републици Србији, укључујући Natura 2000
систем, и један пројекат усмерен на израду црвених листа и црвених књига
појединачних група организама.

 Реализованo je двадесет две пројектне теме из области биодиверзитета, од
чега се једна односила на биљне врсте, а остатак истраживања је био посвећен
различитим животињским групама.

 Завршена је израда Извештаја о стању природе у Републици Србији (2010-
2014) којим се утврђује општа оцена стања националне природне баштине и
процене успешности спровођења свеукупних мера и активности на заштити
природе, био и гео диверзитета.

 Остварено је укупно 1.739 дана службених путовања, од чега је 1.412 дана у
земљи, 79 дана у иностранству и 248 дана на Хиландару.

 Реализовано је преузимање и збрињавање строго заштићених и заштићених
врста, као и интервентних мера у сарадњи са Републичком инспекцијом за
заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне
средине.

 Међународна сарадња је остварена кроз сарадњу са међународним
организацијама (UNESCO MAB, IUCN, WWF, EUROPARC Federation,
ProGEO, ENCA, UNDP), кроз учешће на међународним скуповима (Балкански
ботанички конгрес, NatuRegio_Balkans, Српски конгрес географа,
Унапређење капацитета региона Шумадије и Поморавља за примену европске
конвенције о пределу и др.) и пројектима (ECRAN, ENVAP, NATURA, EKP, и
др.).

 Реализоване су бројне активности са циљем укључивања јавности у послове
заштите природе, обезбеђивање доступности података који се односе на
природу и њено очување, и различите промотивне активности едукативног
карактера, као и успостављање, односно унапређење сарадње са надлежним
државним органима и сродним националним и међународним организацијама
и институцијама.

 Реализованo je више од 50 образовних програма у циљу унапређења праксе
заштите природе.

 Према подацима Централног регистра заштићених природних добара, по
истеку 2016. године, заштићена су укупно 466 природна добра.

 На основу анализе спровођења законске процедуре за проглашење
заштићених подручја, констатовано је да се известан број студија заштите
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налази у поступку заштите, у складу са чл. 42. Закона о заштити природе, и
то:

• Студије заштите I (прве) и друге (II) категорије (акт о заштити доноси
Влада РС, АП) – 40 (31 Централна Србија и 9 АП Војводина - 5 на
Влади РС и 4 на Влади АП)

• Студије заштите III (треће) категорије (акт о заштити доноси локална
самоуправа) – 39 (19 Централна Србија и 20 АП Војводина)
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1.1. ЗАШТИТА ПОДРУЧЈА
1.1.1. Ревизије заштите

1.1.2. Нова заштићена подручја
1.1.3. Вишегодишња истраживања и валоризација природних вредности

1.1.4. Прелиминарна валоризација
1.1.5. Предлог за престанак заштите

1.1.1. РЕВИЗИЈА ЗАШТИТЕ (ревалоризација заштићених добара)

А) Парк природе „Голија“
Б) Резерват биосфере „Голија -Студеница“
В) Предео изузетних одлика „Долина Пчиње“
Г) Предео изузетних одлика „Озренске ливаде“
Д) Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“
Ђ) Предео изузетних одлика „Власина“
Е) Специјални резерват природе „Увац“
Ж) Заштићено станиште „Венерина падина“
З) Споменик природе „Храст лужњак - Смедерево“
И) Споменик природе „Карађорђев дуд“
Ј) Споменик природе Стабло храста лужњака „Платнара“
К) Споменик природе „Храст лужњак - Долово“
Л) Споменик природе „Група стабала лужњака и цера“
Љ) Споменик природе Стабло храста сладуна код изворишта Кисељаја

А) ГОЛИЈА

Врста: Парк природе
Категорија: I (прва) категорија
Режим заштите: I, II, III степена
Општина: Ивањица, Краљево, Рашка, Нови Пазар, Сјеница
Предлог управљача: ЈП „Србијашуме“
Акт о заштити: (Уредба о заштити Парка природе Голија, „Службени гласник

РС“, број 45/2001, 47/2009).

Кратак опис:
Парк природе „Голија“ ставља се под заштиту ради очувања вредности и
побољшања стања: шума (представљених пространим, квалитетним, разноврсним и
у другом погледу значајним шумским екосистемима), обележја предела (садржаних
у изванредној лепоти, разноврсности и динамици пејсажа), културних добара и
њихове околине (манастир Студеница, споменик културе светског значаја и
манастир Градац, од изузетног националног значаја), трајности и квалитета основних
природних ресурса (воде, земљиште и биљни покривач) укључујући и простор као
урбанистички ресурс, биолошке разноврсности (засноване на великом броју врста
биљака и животиња и њихових заједница и присуству ретких, ендемичних и
реликтних врста), гео-наслеђа (представљеног необичним и атрактивним облицима
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рељефа и бројним водним објектима и појавама у виду извора, планинских водотока
и тресавских језера).

Како је Резерват биосфере „Голија-Студеница“ део Парка природе „Голија“,
истовремено са стручним надзором који је обављен у резервату биосфере, обављен је
и надзор у парку природе. Стручни надзор је обухватио увид у стање локалитета за
који је утврђен режим заштите I (првог) и II (другог) степена. Анализирана је
могућност корекције како спољних граница парка природе које се поклапају са
границом резервата биосфере, тако и границе која је искључиво граница парка
природе. Стручним надзором су утврђене измењене, односно кориговане границе са
режимом заштите I (првог) и подручја са режимом заштите II (другог) степена. Ово
је било неопходно обзиром да се подручја са режимом заштите I (првог) и II (другог)
степена у великој мери поклапају са кор и бафер зоном резервата бисфере које
морају бити заштићене и по националном законодавству.

Стручна основа за измене и допуне режима заштите у Парку природе „Голија“ биће
завршена до краја 2016. године.

Б) РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „ГОЛИЈА-СТУДЕНИЦА“.

Врста: Резерват биосфере
Режим заштите: core, buffer, transition
Општине: Ивањица, Рашка и Краљево
Управљач: Управа Резервата (ЈП „Србијашуме“)
Акт о заштити: Акт Интернационалног координационог савета MAB програма

UNESCO-а (2001)

Кратак опис:
На основу достављеног Извештаја за Резерват биосфере „Голија-Студеница“
(децембра месеца 2015. године), Саветодавни комитет за резервате биосфере
констатовао је да Резерват биосфере „Голија-Студеница“ делимично испуњава
критеријуме и затражио додатне информације и то: Образложење зашто неке кључне
области (западни, северни и централни делови) нису окружене заштитним зонама;
Информацију о мерама и процедурама у вези са инфраструктурним пројектом Јужни
Јадран (South Adriatic); Информације о ски центрима на том подручју и њиховом
могућем утицају; Обезбеђење акционог плана за резерват биосфере у којем ће бити
приказана усклађеност плана управљања Парком природе са планом управљања
Резерватом биосфере.

Завод за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“, предузеле су одговарајуће
активности и након консултација са саветником за MAB програм Петр Чупом,
сачинили одговарајући документ.

У документу је образложено да се у време израде Студије као основе за проглашење
заштићеног природног добра - Парка природе и предлога за проглашење Резервата
биосфере „Голија-Студеница“, стручни тим Завода за заштиту природе Србије
руководио принципима и критеријума заштите природе и просторног уређења
заштићених добара у Републици Србији, као и просторно-планским ограничењима
на тим локацијама, а све у складу са тада важећом законском регулативом. Имајући
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у виду да су критеријуми за зонирање резервата биосфере дефинисани на општи
начин, те да је државама допуштено да усаглашавају зонирање са националним
критеријума, Завод је донео предлог који је био усвојен од стране Међународног
MAB комитета без примедби. Тако је 2001. године подручје Голије добило је статус
резервата биосфере под називом „Голија-Студеница“ и постао први и једини
резерват биосфере у Републици Србији и део UNESCO светске мреже резервата
биосфере.

Завод је са управљачем ЈП „Србијашуме“ и у сарадњи са Министарством животне
средине, рударства и просторног планирања, након 10 година од проглашења
резервата биосфере (2001-2011), саставио и доставио Периодични извештај на који је
било примедби, али се oнe нису односиле на зонирање, односно на core zone и buffer
zone. Доставом Периодичног извештаја децембра месеца 2015. године, Међународни
саветодавни комитет први пут је затражио информацију о томе зашто поједине core
zone око себе немају и buffer zone. Највећи број поменутих core zone којима
недостаје део buffer zone граничио се са приватним поседима у којима у време
доношења Уредбе о заштити није било могуће поставити већа ограничења. Према
националном законодавству то и није била обавеза. Променом прописа из области
заштите животне средине (који су у претходном периоду третирали и заштиту
природе), променама у шумским основама, анализом Уредбе о заштити, анализом
стања на терену, као и бољим технолошким могућностима (могућношћу прецизније
израде графичких прилога) утврђено је да постоје извесна неслагања. Због тога је
Завод заједно са управљачем у претходном периоду започео активности око
корекције зона.

Стручни надзор је организован на основу примедби Саветодавног Комитета MAB-а
на Периодични извештај за Резерват биосфере „Голија-Студеница“. Обухватио је
увид у стање кор (core) и бафер (buffer) зона. Резултати стручног надзора приказани
су у допуни Извештаја за Резерват биосфере „Голија-Студеница“, који је достављен
MAB Комитету. Стручни надзор је обављен у оквиру рада на корекцијама спољних
граница и граница режима заштите. У оквиру Резервата биосфере „Голија-
Студеница“ кориговане су:

- Core zone које обухватају укупно 687,41 ha или 1,26% површине Резервата
биосфере.

- Buffer zone које обухватају 4410,68 ha, или 8,09% укупне површине Резервата
биосфере.

- Тransition zone које обухватју 49423,92 ha, или 90,65% укупне површине
Резервата биосфере.

У наведеном документу приказане су информације о могућим утицајима на резерват
скијалишта и аутопута Е763 (Београд – Јужни Јадран) и начинима на које би се
негативни утицаји отклонили или ублажили. Такође, дат је План усклађивања
Акционог плана Резервата биосфере „Голија-Студеница“ који се односи на период
2016-2020. године.



14 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

В) ДОЛИНА ПЧИЊЕ

Врста: Предео изузетних одлика
Категорија: II (друга) категорија
Режим заштите: II (другог) степена
Општина: Бујановац
Предлог управљача: Српска православна црква – Православна епархија Врањска
Акт о заштити: Уредба о заштити Предела изузетних одлика „Долина Пчиње”

(„Службени гласник РС”, бр. 55/1996 и 2/2003).

Кратак опис:
Предео изузетних одлика „Долина Пчиње” ставља се под заштиту ради очувања
рељефа планине Козјак и планине Старац, геодиверзитета у оквиру Српско-
македонске масе, корита и клисурског типа долине реке Пчиње, шумских састојина
посебно храстових шума, ретких биљних и животињских врста Медитеранског
региона. Културну вредност и идентитет простора чини комплекс Манастира Свети
Прохор Пчињски од националног значаја.

У току поступка ревизије заштите током 2016. године реализована су три теренска
излазка у циљу валоризације и сагледавања могућности за проширење граница
заштите овог природног добра. Током 2017. године планира се наставак теренског
рада и израда Студије заштите као основе за ревизију заштите долине Пчиње.

Г) OЗРЕНСКЕ ЛИВАДЕ

Врста: Предео изузетних одлика
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег) степена
Општина: Соко Бања
Предлог управљача: ЈП „Србијашуме“ (послат захтев у ЈП „Србијашуме“ за

сагласност о управљању - чека се одговор)
Акт о заштити: Решење о стављању Озренских ливада под заштиту државе као

предела нарочите природне лепоте бр. 6-18/71-03 (1973)

Кратак опис:
Предео изузетних одлика „Озренске ливаде“ захвата пространу удолину између
планина Девице и Озрена. Захвата површину од 838 ha 13 a 70 m2. Одликује се
присуством великог броја строго заштићених и заштићених врста биљака - мушки
божур (Paeonia corallina, syn. P. mascula (L.) Miller) и мечја леска (Corylus avelana
(L.). Озренска пећина представља централни спелеолошки објекат и станиште строго
заштићених врста слепих мишева и посебне пећинске ентомофауне. На западним
падинама Девице може се наћи велики број извора на којима су формиране
специфичне заједнице реофилних врста водених макрофита и бентоса. Посебну
вредност Озренских ливада чини специфична клима са врло ретком, и са аспекта
здравствено - рехабилитационих карактеристика изузетно повољном ружом ветрова,
па се на овом простору налазе стационари и болнице за лечење плућних и очних
болести. Културну вредност представља манастир Јерменчић који је изграђен још
1392. године.
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Студија заштите Предео изузетних одлика „Озренске ливаде“ је завршена. Кад
стигне сагласност управљача ЈП „Србијашуме“ биће послата општини Соко Бања на
даљи поступак.

Д) ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА

Врста: Предео изузетних одлика
Категорија: I (прва) категорија
Режим заштите: II (другог) и III (трећег) степена
Општине: Чачак и Лучани
Управљач: Туристича организација “Чачак“
Акт о заштити: Уредба о заштити предела изузетних одлика ''Овчарско -

Кабларска клисура''  05 бр. 353-1422/2000 - Влада РС

Кратак опис:
Предео изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура“ је простор
карактеристичних објеката геонаслеђа значајаних као пример међудејства
геолошких, геоморфолошких и хидролошких процеса и појава. На овом простору се
налази разноврсна и значајна флора, вегетација и фауна. Изванредна пејсажна
разноликост, лепота и атрактивност, јединствено и веома значајно културно-
историјско наслеђе - девет манастира, сакрални и меморијални објекти,
представљају основне вредности овога подручја.

Током 2016. године реализована су три теренска обиласка локалитета у постојећим
границама, као и локалитета који су прелиминарно опредељени за проширење
подручја. У току 2017. године планирано је проширење граница заштите и израда
студије заштите.

Ђ) ВЛАСИНА

Врста: Предео изузетних одлика
Категорија: I (прва) категорија
Режим заштите: I, II, III степена
Општине: Сурдулица, Црна Трава
Предлог Управљача: Туристичка организација општине Сурдулица
Акт о заштити: До доношења нове, важећа је Уредба о заштити Предео

изузетних одлика „Власина”, „Службени гласник РС“, број
30/2006

Кратак опис:
Предео изузетних одлика „Власина” ставља се под заштиту ради очувања
специфичних влажних станишта, влажних ливада и тресава јединствених на
Балканском полуострву, тресетних острва, као и брезових шума. Власинско језеро и
његова непосредна околина се одликују специфичним и атрактивним пејзажним
карактеристикама. Велика водена површина окружена благо заталасаним побрђем,
разуђена обала, влажне ливаде и тресаве и долина реке Власине, два острва и више
узаних и издужених полуострва са бројним ливадама и брезовим шумама, дају овом
простору препознатљив и јединствен изглед. Подручје обухвата површину од 12
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740,9005 ha. У поступку ревизије предложен је нови управљач заштићеног подручја
– Туристичка организација општине Сурдулица.

Студија заштите Предео изузетних одлика „Власина“ је завршена и послата
Министарству пољопривреде и заштите животне средине на даљи поступак.

Е) УВАЦ

Врста: Специјални резерват природе
Категорија: I (прва) категорија
Режим заштите: II (другог) степена
Општине: Нова Варош и Сјеница
Управљач: „Резерват Увац“ д.о.о.
Акт о заштити: Уредба о заштити Специјалног резервата природе Увац - Влада

РС, 05 Број 110-1343/2006.

Кратак опис:
Основну вредност Специјалног резервата природе „Увац“ представља присуство
популације једне од најређих врста лешинара код нас, белоглавог супа (Gyps fulvus),
која је успела да се одржи у рефугијалним стаништима кањонских и клисурастих
делова реке Увац и њених притока. На овом подручју се гнезде и срећу бројне ретке
и угрожене птице грабљивице – сури орао (Aquila chrysaetos), орао змијар (Circaetus
gallicus), сиви соко (Falco peregrinus). Подручје природног добра се одликује
репрезентативним облицима крашког и флувиокрашког рељефа. Клисура реке Увац
и клисуре притока Вељушнице, Кладнице и Тисовице истичу се атрактивним
пејсажним одликама, посебно лепотом, јединственошћу и бројношћу меандара. У
кречњачким стенама развијен је велики број подземних облика крашког рељефа
(пећина, јама и поткапина).

У току 2016. године обављена су три теренска изласка у којима се разматрала
промена границе резервата. Планирано је да се 2017. године уради ревизија границе
резервата, односно проширење обухвата, као и промена режима заштите. Уместо
досадашњег режима заштите II (другог) степена који је захватао цело подручје,
планирано је да се уведу и режими заштите I (првог) и III (трећег) степена.

Ж) ВЕНЕРИНА ПАДИНА

Врста: Заштићено станиште
Категорија: I (прва) категорија
Режим заштите: II (другог) степена
Општина: Бабушница
Предлог управљача: ЈП „Србијашуме“ (до утврђивања упрвљача бригу о

станишту и биљној врсти преузео Завод за заштиту
природе Србије)

Акт о заштити: Није донет нови акт, а важећа је Уредба о заштити Специјалног
резервата природе „Венерина падина“ („Службени гласник РС“,
бр. 4/2005)
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Кратак опис:
У све израженијем осиромашењу биолошке разноврсности нестају најпре врсте које
се одликују уским распрострањењем, а живе на стаништима изложеним различитим
негативним факторима. У групу таквих врста спада и фрагилна папрат у народу
познатија као венерина влас (Adiantum capillus-veneris). Мала популација ове биљке
јавља се на фрагменту бигрене баријере коју облива термални извор Звоначке бање.
Овај локалитет је једино станиште те папрати на територији читаве Србије.
Површина заштићеног станишта износи 29 a 27 m2. Венерина падина је 2001. године
први пут стављена под заштиту на основу Закона о заштити животне средине
(Службени гласник РС 66/1991, 83/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 53/1995) и то са
статусом претходне заштите („Службени гласник РС“ 1/2001). Након тога, на
предлог Завода за заштиту природе Србије, 2005. године Влада Републике Србије
донела је Уредбу о заштити Специјалног резервата природе „Венерина падина“
(„Службени гласник РС“ бр. 4/2005).

Студија заштите Заштићено станиште „Венерина падина“ је завршена и послата
Министарству пољопривреде и заштите животне средине на даљи поступак.

З) ХРАСТ ЛУЖЊАК – СМЕДЕРЕВО

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег)  степена
Општина: Град Смедерево
Предлог управљача: Концерн „Сартид 1913“ из Смедерева
Акт о заштити: Одлука Скуптине Општине Смедрево, бр. 633-2/95-07 од

06.04.1995. године.

Кратак опис:
Споменик природе „Храст лужњак-Смедерево“ се налази на подручју града
Смедерева, у кругу смедеревске железаре. Један је од ретких представника
некадашњих широко распрострањених лужњаково – јасенових шума. Карактерише
га велика старост, добро здравствено стање, добра виталност и естетска вредност.
Стабло је правилног хабитуса са добро развијеном правилном крошњом, коју чине
коленасто савијене гране карактеристичне за храст лужњак. Премером на терену
утврђено је да заштићени храст, чија старост се процењује на око 190 година, има
импозантне дендрометријске вредности, које су у поређењу са димензијама из
периода претходне ревизије заштите веће, што показује да се стабло нормално
развијало. Самим тим стабло има и већу заштићену површину. Храст је у добром
стању и не уочавају се посебна оштећења ни трулежи. Старост, димензије, хабитус и
виталност стабла храста лужњака указују на његову вредност и генетски потенцијал
своје врсте. Стручним надзором утврђено је да је заштићено стабло „Храст лужњак -
Смедерево“ у добром стању и да није дошло до значајнијих промена својстава због
којих је проглашена заштита, те и даље заслужују статус заштићеног природног
добра као Споменик природе – III (треће) категорије.
Студија заштите Споменик природе „Храст лужњак Смедерево“ биће завршена до
краја 2016. године.
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И) КАРАЂОРЂЕВ ДУД

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег)  степена
Општина: Град Смедерево
Предлог управљача: Јавно комунално предузеће Смедерево
Акт о заштити: Одлука Скупштине Општине Смедрево, бр. 633-4/95-07 од

06.04.1995. године

Кратак опис:
Споменик природе „Карађорђев дуд“ је необичног скулпторалног изгледа. Налази се
у урбанизованој (антропогеној) средини, у центру Смедерева на пешачком тргу.
Стабло представља природно – историјски „документ“ прошлости Смедерева јер се
везује за историјски догађај када је испод њега, 1805. године смедеревски диздар
предао кључеве града Карађорђу. Старост „Карађорђевог дуда“ се процењује на око
250-320 година. С обзиром на старост стабла и услове под којим опстаје, представља
живи споменик своје врсте. Утврђено је да је здравствено стање заштићеног стабла
дуда лошије у односу на претходни период, што је вероватно допринела и  његова
старост. Дошло је до промена у крошњи заштићеног стабла којој се уочава процес
сушења грана као последица физиолошког слабљења стабла, што је умањило
његову естетску, као и свеукупну вредност. Сходно томе, Споменик природе
„Карађорђев дуд“ више не испуњава услове заштите II (друге) категорије, те се
предлаже III (трећа) категорија заштите.

Студија заштите Споменик природе „Карађорђев дуд“ биће завршена до краја 2016.
године.

Ј) СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА „ПЛАТНАРА“

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег) степена
Општина: Град Смедерево
Предлог управљача: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Смедерева
Акт о заштити: Одлука Привременог органа Општине Смедрево, бр. 322-

24/2007-08 од 19.07.2007. године

Кратак опис:
Стабло храста лужњака „Платнара“ се налази у језгру града Смедерева, у делу
стамбеног блока „Платнара“. Храст импозантних димензија и знатне старости
представља споменик природе, који сведочи о прошлим временима и некада ширем
распростарњењу лужњаково-јасенових шума, карактеристичних за станишта поред
водотока. Моћно храстово стабло је прави раритет, посебно у градској средини што
му даје додатну вредност. Стабло чија старост се процењује на око 130 година
доброг је здравственог стања и добре виталности, без видљивих обољења и
оштећења. Карактеришу га импозантне дендрометријске вредности. Својим
маркатним изгледом доминира у простору и даје посебну вредност амбијенту
стамбеног насеља. Стручним надзором утврђено је да заштићено стабло поседује
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својства споменика природе и да и даље има статус заштићеног природног добра као
Споменик природе – III (треће) категорије.
Студија заштите Споменик природе „Храст Платнара“ биће завршена до краја 2016.
године.

К) ХРАСТ ЛУЖЊАК - ДОЛОВО

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег)  степена
Општина: Град Смедерево
Предлог управљача: ПК „Годомин“ из Смедерева
Акт о заштити: Одлука Скупштине Општине Смедрево, бр. 633-2/95-07 од
06.04.1995. године

Кратак опис:
Споменик природе „Храст лужњак - Долово“ се налази на подручју града Смедеревa
К.О. Михајловац, на приватној парцели-обрадивој површини, недалеко од аутопута
Београд-Ниш, са његове леве стране удаљен око 60 m. Стабло је репрезентативни
примерак храста лужњака. Карактерише га правилна, широка крошња типична за
своју врсту, својствена стаблу на осами. „Храст лужњак - Долово“ је уз поток
Чекерац, у Доњем  Поморављу и представља остатак храстово-јасенових шума које
су некада биле широко распрострањене у плодним, широким долинама Мораве.
Стабло је доброг здравственог стања, добре виталности и велике старости која се
процењује на око 180 година. Премером на терену утврђене су импозантне
дендрометријске вредности, које су у поређењу са димензијама из периода
претходне ревизије заштите веће, што показују да је стабло имало повољне услове за
развој. Самим тим већа је и заштићена површина стабла. Земљиште на коме се
налази стабло некада је је било у својини ПК „Годомин“ (који се и старао о стаблу),
а данас је враћено некадашњим власницима, односно извршена је реституција
земљишта. Због враћања земљишта стабло се сада налази на новој катастарској
парцели. То је утицало на то да је приступ стаблу отежан и да се до самог стабла
може доћи преко обрадивих површина. Храст одликују импозантне димензије и
правилан хабитус по чему је веома упадљив, те има велику естетску вредност
доприносећи пејзажној атрактивности. Стручним надзором утврђено је да је
заштићено стабло у добром стању и да није дошло до значајнијих промена својстава
због којих је проглашена заштита, те и даље заслужују статус заштићеног природног
добра као Споменик природе – III (треће) категорије.

Студија заштите Споменик природе „Храст лужњак - Долово“ биће завршена до
краја 2016. године.

Л) ГРУПА СТАБАЛА ХРАСТА ЛУЖЊАКА И ЦЕРА

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег) степена
Општина/град: Крушевац
Предлог управљача: Јавно комунално предузеће „Крушевац“
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Акт о заштити: Решење о заштити групе стабала храста лужњака и цера у порти
цркве Светог Преображења, село Јабланица, као природни
споменик-ботаничког карактера, 01 Број 322 – 116/81,
Скупштина општине Крушевац

Кратак опис:
Споменик природе се налази на подручју села Јабланице, на надморској висини од
200 m. Стабла су велике старости, пречника и висине. Граница спољних ивица
крошњи стабала износи 0,23 hа. Поред стабала саграђен је Храм Преображења
Господњег, подигнут 1880. Године, а освештан 1901. године. Стабло број 6 представља
запис, на коме је урезан крст. Стручним надзором утврђено је да заштићена стабла
поседују својства споменика природе и испуњавају услове да и даље имају статус
заштићеног природног добра.

Студија заштите Споменик природе „Група стабала храста лужњака и цера“ биће
завршена до краја 2016. године.

Љ) СТАБЛО  ХРАСТА СЛАДУНА КОД ИЗВОРИШТА КИСЕЉАЈА

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег) степена
Општина/град: Крушевац
Предлог управљача: Јавно комунално предузеће „Крушевац“
Акт о заштити: Одлука о заштити стабла храста у месту Бела Вода, као

природни споменик-ботаничког карактера, 01 Број 322 – 3/91,
Скупштина општине Крушевац

Кратак опис:
Заштићено стабло храста сладуна се налази у селу Беле Воде, на делу к.п. бр. 741, К.О.
Бела Вода, код Крушевца. Расте на надморској висини од 248 m. Прсног је пречника
1,21 m. У простору крошње стабла налази се извор минералне воде, озидан каменим
блоковима. Граница заштитног простора износи 0,04 hа. Стручним надзором и
наведеним карактеристикама стабла утврђено је да заштићено стабло храста сладуна
поседује својство споменика природе и испуњава услове да и даље има статус
заштићеног природног добра.

Студија заштите Споменик природе „Стабло храста сладуна код изворишта
Кисељаја“ биће завршена до краја 2016. године.



ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2016. ГОДИНУ 21

1.1.2. НОВА ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

А) Парк природе „Радан“
Б) Парк природе „Мојстирско-Драшке планине“
В) Предео изузетних одлика „Маљен“
Г) Предео изузетних одлика „Столови“
Д) Заштићено станиште „Зимовалиште малог вранца“
Ђ) Заштићено станиште „Толинци“

А) РАДАН

Врста: Парк природе
Категорија: I (прва) категорија
Режим заштите: I (првог), II (другог) и III (трећег) степена
Општина: Куршумлија, Прокупље, Бојник, Лебане и Медвеђа
Предлог управљача: ЈП „Србијашуме“

Кратак опис:
Простор Парка природе „Радан“ налази се у јужној Србији, између горњих токова
реке Косанице и Јабланице. Средишни део простора испуњава планински масив
Радана по коме је читаво подручје природног добра носи назив „Радан“. На истоку
обронци Радан планине преко побрђа постепено прелазе у Лесковачку котлину.
Геолошку подлогу чине еруптивне и метаморфне стене вулканског порекла,
представљене тзв. Лецким андезитским масивом. У педолошкој основи доминира
неутрално смеђе земљиште на андезиту (ранкери). Према Валтеровој класификацији
климе, подручје Радана припада прелазном субмедитеранско егејско-
субконтиненталном климатском типу. Лесковачка котлина, која се наслања на Радан
позната је као најаридније подручје у Србији, са просечном годишњом количином
падавина од 529-587 mm воденог талога. Јабланица је, са своје стране, позната као
највећа сушица у Србији. У оваквим еколошким условима на Радану егзистира
добро развијен биљни покривач. Основ вегетације чине шумске заједнице типа
Fagetum montanum moesiacum и Quercetum frainetto-cerriss, док су на појединим
локалитетима присутне и реликтне заједнице Corylo colurnae-Fagetum и Aceri-
Tilietum caucasiae sillicicolum. У њима су присутне и бројне ливадске заједнице
брдско-планинског типа. Радан је станиште дивље флоре (751 биљном врстом), а
посебно мезијски ендемити (Pulsatilla montana ssp. bulgarica, Pastinaca hirsuta,
Armeria rumelica и Sedum stefco) и дивље фауне, посебно птица (црна рода, орао
кликташ, сури орао, патуљасти орао, сиви соко, прдавац, буљина, легањ), сисара
(енедемичне врсте македонска волухарице и шареног твора), риба (поточна
пастрмка, двопругаста уклија, поточна мрена, кркуша, клен, вијун и гргеч),
водоземаца и гмизаваца. На ширем простору Радана налази се више десетина
објеката споменичког наслеђа који су специфични по времену настанка, степену
очуваности и уметничким вредностима. Међу овим објектима Царичин град,
Дренград и Кастрат представљају објекте изузетног значаја у европским размерама.
Површина предложена за заштиту износи 41312,66 ha. Под режимом заштите I
(првог) степена се налази 1077,52 ha, под режимом II (другог) степена је 3886,50 ha.
Трећи степен је највише заступљен и износи 36348,64 ha.

Студија заштите Парк природе „Радан“ биће завршена до краја 2016. године.
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Б) МОЈСТИРСКО - ДРАШКЕ ПЛАНИНЕ

Врста: Парк природе
Категорија: I (прва) категорија
Режим заштите: I (првог), II (другог) и III (трећег) степена
Општина: Тутин
Предлог управљача: ЈП „Србијашуме“

Кратак опис:
Мојстирско-Драшке планине односно највећи део Мокре горе са Мокром планином
представљају најсеверније делове Проклетијског масива. Доминантни хидрографски
објекат заштићеног подручја је река Ибар са својом кањонском долином, која у
највећем делу представља његову северну (северозападну) границу. Врло сложени
геоморфолошки услови дају јединствену висинску зоналност вегетације и животних
заједница. У највишим деловима доминирају алпијски пашњаци и голети са травом
тврдачом. Некада је доминирала традиционална испаша којом су одржавани
пашњаци, а сада голети све више зарастају у полеглу клеку и бор кривуљ у највишем
појасу. Вредне су заједнице реликтних оромедитеранских шума са муником и
моликом. Доминира прелазна субмедитеранско хумидна планинска клима алпског
типа, са највећом количином падавина у Србији. Мокра Гора са својим највишим
врхом Погледом (2115 m) и маркантним кањоном горњег тока Ибра, због свог
рељефа и географског положаја засигурно спада у важан центар диверзитета флоре и
уопште биодиверзитета Србије. Диверзитет флоре условљен је са једне стране
присуством клисура и кањона као значајних рефугијалних центара, а са друге стране
високим планинским врховима који досежу горњу шумску границу (зона бора
кривуља) са припадајућом карактеристичном Балканском ендемо/реликтном
флором. Констатовано је присуство око 700 биљних таксона, што свакако није
коначан број. Евидeнтирaнo је 124 врсте птица, што представља 36,08% укупног
диверзитета птица у Србији. Од укупног броја врста водоземаца и гмизаваца који за
подручје целе Србије износи око 45, на простору Мојстирско-Драшких планина
забележено је присуство око 20 врста. Још једна карактеристика везана за ове две
групе је и то да се неке врсте могу наћи само на јако малом простору и нигде више у
Србији, а такав случај је са врстом змије Планински шарган - Vipera ursinii. На
подручју Мокре горе је до сада регистровано присуство најмање 41 врсте сисара.
Овом броју треба придодати и врсте које припадају реду слепих мишева (Chiroptera),
фаунистичке групе која је у Србији још увек недовољно истражена, па се за сада
може говорити о 12 врста чије је присуство утврђено на предметном подручју.

У току 2016. године обављена су два теренска изласка, у оквиру којих је утврђена
граница природног добра, као и границе режима заштите. Студија заштите Парк
природе „Мојстирско-Драшке планине“ биће завршена до краја 2016. године.
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В) МАЉЕН

Врста: Предео изузетних одлика
Категорија: II (друга) категорија
Режим заштите: I (првог), II (другог) и III (трећег) степена
Општина: Ваљево, Пожега, Горњи Милановац и Мионица
Предлог управљача: ЈП „Србијашуме“
Кратак опис:
Планина Маљен се налази у западној Србији. Карактерише је присуство 474 биљних
таксонa од националног и/или међународног значаја. Посебну вредност
представљају ендемичне и реликтне врсте васкуларне флоре (ендемичне 16, врсте са
Прелиминарне црвене листе флоре Србије 31). Присутно је 6 типова шума од
међународног значаја, које представљају потенцијална NATURA 2000 подручја.
Забележено је 135 врста птица, што подручје Маљена сврстава у попис подручја за
птице од изузетног националног значаја (IBA- СР 0000036). Евидентиране су 33
врсте са додатка I Директиве о стаништима (потенцијално SPA односно NATURA
2000 подручја. На подручју Маљена идентификована су три геоморфолошки
значајна локалитета и шест објеката хидролошког наслеђа Србије. На овом простору
се налази велики број сеоских домаћинства са објектима изграђеним у
традиционалном стилу и колибама расутим по пашњацима. Површина предложена
за заштиту износи 10104,83 ha. Под режимом заштите I (првог) степена се налази
108,67 ha, под режимом II (другог) степена је 1453,50 ha. Трећи степен је највише
заступљен и износи 8534,43 ha.

Студија заштите Предео изузетних одлика „Маљен“ биће завршена до краја 2016.
године.

Г) СТОЛОВИ

Врста: Предео изузетних одлика
Категорија: II (друга) категорија
Режим заштите: I (првог), II (другог) и III (трећег) степена
Општина: Град Краљево
Предлог управљача: ЈП „Србијашуме“

Кратак опис:
Планина Столови је смештена у централном делу Србије, јужно од Краљева, а дуж
долине Ибра. Масив има изражену орографију, са релативно заравњеним вршним
платоом (централном гредом), са које се према Ибру на западу и Рибници на истоку
спуштају стрми и пространи раседи, у којима су већи и мањи водотоци усекли врло
стрме долине клисурастог и кањонског типа. На Столовима су регистровани бројни
феномени геолошког, хидрогеолошког и хидрографског карактера. Забележен је и
значајан биодиверзитет у оквиру истраживаних флористичко-вегетацијских и
фаунистичких компоненти, као и изузетна предеона разноврсност. Укупна површина
предвиђена за заштиту износи 9.932,1 ha. У оквиру заштићеног подручја су
издвојене зоне са режимима заштите I, II и III степена.

Студија заштите Предео изузетних одлика „Столови“ биће завршена до краја 2016.
године.
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Д) ЗИМОВАЛИШТЕ МАЛОГ ВРАНЦА

Врста: Заштићено станиште
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: II (другог) степена
Општина: Нови Београд и Чукарица
Предлог управљача: ЈВП „Београдводе“

Кратак опис:
Током 2016. године ревидирана је студија заштите за предлог заштите Заштићеног
станишта „Зимовалиште малог вранца“ на Сави у Београду. Наиме, предлог студије
је послат на даље поступање Секретаријат за заштиту животне средине Града
Београда, а за управљача предложено је ЈП „Београдводе“.
Након јавног увида на предложени акт о заштити и студију заштите ЈП
„Београдводе“ ставило је примедбу да се једна локација искључи из граница заштите
уз аргументацију. Након анализе примедби, локација је искључена из заштите,
дефинисане су нове границе и зоне заштите, студија је коригована и достављена на
даље поступање Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда.

Ђ) ТОЛИНЦИ

Врста: Заштићено станиште
Категорија: II (друга) категорија
Режим заштите: III (трећи) степена
Општина: Сурчин
Предлог управљача: Удружење „Асоцијација одгајивача старих раса стоке Пастир“

из Купинова

Кратак опис:
У равничарском пределу југоисточног Срема, на југозападној граници Београда у
приобаљу Саве, налази се пашњак Толинци. Подручје Толинаца спада у травна,
флористички сиромашна станишта која су сува или сезонски влажена, са више од
30% вегетацијског покривача. Ради се о мозаику заједница где доминира зељаста
вегетација сачињена од ниских до средње високих зељастих биљака, пре свега трава
(Poaceae) и травоидних врста (Cyperacea и Juncaceae) или се појављује редукована
шумска вегетација (живице и фрагменти шумовито-травнате површине са
покровношћу дрвећа од 5-10%). Присутне су и фертилизоване травне формације које
се поновно засејавају и агрикултурно унапређују, укључујћи и сукцесивне коровске
заједнице. На ужем и ширем подручју према садашњим подацима, евидентирано је
присуство око 60 врста сисара. Правилником о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, 29 врста се
налази у режиму строге заштите, док се њих 21 третирају као заштићене дивље
врсте.Такође је забележено присуство укупно 10 врста водоземаца и гмизаваца, од
чега чак 8 врста ужива законску заштиту.

Студија заштите Заштићено станиште „Толинци“ биће завршена до краја 2016.
године.
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1.1.3. ВИШЕГОДИШЊА ИСТРАЖИВАЊА И ВАЛОРИЗАЦИЈА
ПРИРОДНИХ ВРЕНОСТИ

А) Планина Медведник и/или Јабланик
Б) Планина Цер

А) ПЛАНИНА МЕДВЕДНИК и/или ЈАБЛАНИК

Општина/град: Ваљево

Кратак опис:
Планина Медведник представља део венца Ваљевских планина, која је у простору
омеђена долином реке Љубовиђе и њене десне притоке, Завојшнице. Одликује се
састојинама букових шума које прекривају већи део главног масива планине. Са
североисточних падина крећу изворишни краци Обнице, саставнице Колубаре.
Пиратерија реке Завојшнице је вредан геоморфолошки феномен, док се у подножју
Медведника налази и неколико занимљивих спелеолошких објеката: Дренајићка
пећина, Буцурска пећина и Јањина пећина.

У 2016. години су на подручју Медведника извршена два теренска изласка стручног
тима Завода. На основу теренског увида (и осталих сазнања), можемо закључити да
решење будуће заштите планине Медведник треба тражити у оквиру два модела:
вредновање (заштита) појединачних локалитета – као споменика природе:
Дренајићка пећина, Буцурска пећина, Јањина пећина, клисура Дренајићког потока,
пиратерија Завојшнице и др; вредновање (заштита) масива Медведника и Јабланика
као јединствене целине са комплементарним природним и културним наслеђем. У
складу са избором концепта заштите, у будућим плановима Завода била би
предвиђена мултидисциплинарна истраживања – једногодишња или двогодишња,
уколико је реч о издвојеним локалитетима, или вишегодишња, уколико се планира
заштита комплекса Јабланик–Медведник.

Б) ПЛАНИНА ЦЕР

Општине: Шабац и Лозница

Кратак опис:
На основу иницијативе за заштиту планине Цер која је потекла од Еколошког
омладинског савеза „ЕКОС“ из Шапца, извршена су прелиминарна истраживања
ради утврђивања испуњености критеријума за заштиту. Подручје планине Цер је део
Еколошке мреже Републике Србије и то је међународно значајно подручје за
заштиту птица - IBA (Important Bird Area) подручје. До сада је забележено око 130
различитих врста птица које се овде гнезде. Простор Цера спада у јединствена
шумовита подручја северозападне Србије (име добио по некада широко
распрострањеним густим шумама цера). Данас су падине Цера прекривене буковим
и храстовим шумама, мешовитом шумом букве и храста, као и фрагментима
ливадских екосистема. Осим природних, планина Цер, се одликује и бројним
културним карактеристикама. Овде су пронађени остаци насеља из периода
праисторије на чијим темељима је изграђено римско утврђење Тројанов град из III
века н.е. и Косанин град из IV века н.е. У VI веку, у близини Тројановог града,
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изграђено је византијско утврђење Коњуша, које је 1975. године, проглашено за
Споменик културе од изузетног значаја. Посебан значај Цера везан је за новију
историју Српског народа, јер се ту одиграла Церска битка, односно војни сукоб
између Аустроугарске и Србије августа 1914. године. Били су то дани када је српска
војска извојевала прву победу у Великом рату и када нам се свет дивио због
храбрости и одличне тактике.

Прелиминарна истраживања овог простора показала су да Цер поседује значајне
природне и културне вредности које завређују заштиту, па се предлаже покретање
вишегодишњих мултидисциплинарних истраживања овог простора.
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1.1.4. ПРЕЛИМИНАРНА ВАЛОРИЗАЦИЈА

А) Околина манастира Наупаре
Б) Шума Микуља

А) ОКОЛИНА МАНАСТИРА НАУПАРЕ

Општина: Град Крушевац

Кратак опис:
Околина манастира Наупаре заштићена је „Одлуком о проглашавању заштићене
околине Манастира Наупаре и стављању под заштиту предела изузетних одлика“,
коју је донела Скупштина општине Крушевац, I бр. 633-1. Завод за заштиту
природе Србије је 1990. године израдио елаборат о заштити. Циљ заштите је био да
се уз заштиту створених вредности уједно заштити и природна околина и да се
створе услови за спречавање започетих деградационих процеса и активности. Још
тада као главни проблеми су наведени бесправна изградња, са архитектуром која
није у духу српске локалне традиционалне изградње и загађивање Наупарске реке,
као и рибњака због чега је био ван функције.

Након обиласка подручја утврђено је да прописане мере заштите нису поштоване,
па манастир има и даље проблем са бесправном изградњом, која је почела да се
шири и на земљишту у власништву манастира. Рибњак је и даље ван функције због
загађености Наупарске реке, у коју се изливају фекалне воде из септичких јама.

Манастир је у поступку реституције успео да поврати већи део шума, које су му
1946. биле одузете Законом о аграрној реформи и колонизацији, и тренутно
располаже са 1503 ha. Шуме су очуване, састав вегетације је аутохтоног порекла,
међутим доминирају изданачке шуме са око 70% заступљености. Најзаступљенија
врста је буква, а има и јавора, белог јасена, млеча, црног јасена, липе и сл.

Пејзажно уређење око манастира није адекватно из разлога што се ту налазе
четинари који нису репрезентативни за озелењавање културних добара од
изузетног значаја, где треба да доминирају аутохтоне врсте локалне
провенијенције и лековито биље.

На основу наведеног констатује се да је ово подручје знатно деградирано, да је
предео изгубио своју аутентичност још у време када је простор заштићен и да
заштита која је била успостављена није довела до побољшања основних вредности.

Предметно подручје не испуњава критеријуме за стављање под заштиту на основу
Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-
исправка и 14/2016).
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Б) ШУМА „МИКУЉА“

Општина: Смедеревска Паланка

Кратак опис:
Шумски комплекс представља део бањског подручја Бање „Паланачки Кисељак и
лоциран је у источном делу општине, на удаљености од око 2 km од центра градског
подручја. Предметна локација обрасла је шумом сладуна и цера (Quercetum frainetto-
cerris Rudski.) која представља климатогену заједницу за део Србије у којем је
лоцирана. Према изјави инспектора који је био присутан на терену, састојина је
вештачки подигнута. Шума је средњедобна, разнодобна, ненегована, са стаблима
висине од 15-25 метара, пречника од 10-45 цм, густог склопа (0,8-1). Поред сладуна
и цера као главних едификатора, у заједници се налазе појединачна стабла клена
(Acer campestre), пољског бреста (Ulmus minor), црног јасена (Fraxinus ornus),
багрема (Robinia pseudoacacia), дрена (Cornus mas), дивље трешње (Prunus avium). У
подстојном спрату на појединим мањим локацијама налази се Ruscus aculeatus. У
делу шуме који се налази поред остатака старих барака за смештај, и ловачког дома,
налази се вештачки подигнута састојина црног бора (Pinus nigra), која је од шуме као
компактне целине одвојена асфалтним путем.

На југозападној страни шуме налази се површински коп, са којег се експлоатише
земља за потребе локалне циглане. Коп се тренутно не користи и делимично је
обрастао багремом. Са југоисточне стране, кроз шумски комплекс се протежу
обрадиве површине, које нарушавају јединствену целину шуме. Иначе, цео шумски
комплекс окружен је обрадивим површинама. Шума је девастирана, и предмет је
неконтролисане сече од стране локалног становништва. Од сече су заштићени рубни
делови шуме, док је унутрашњост шуме константно изложена нападу од стране
дрвокрадица.

На основу претходно наведеног, закључено је да шума „Микуља“ не испуњава
критеријуме за стављање под заштиту на основу Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016).
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1.1.5. ПРЕДЛОГ ЗА ПРЕСТАНАК ЗАШТИТЕ

А) Споменик природе „Стабло липе - Мира“
Б) Споменик природе „Стабло храста лужњака у месту Бела вода“
В) Споменик природе „Стабло тополе – запис у Губеревцу“

А) СТАБЛО ЛИПЕ - МИРА

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег)  степена
Општина: Општина Богатић
Управљач: Јакшић Милован
Акт о заштити: Одлука Скупштине Општине Богатић, бр. БI-R.56/98-01

од 24.12.1998. године

Кратак опис:
Стручним надзором је утврђено да Споменик природе „Стабло липе – Мира“ више
не постоји. По речима власника парцеле на чијем имању се налазило природно
добро, пре неколико година је за време невремена у стабло ударио гром. На месту
где је била липа остао је пањ импозантних димензија, који  је потпуно обрастао
бршљаном. Данас он подсећа да је некада постојало заштићено стабло липе на к.п.
бр. 4404, која је у приватном власништву Јакшић Милована, К.О. Бадовинци,
општина Богатић.

С обзиром на то да заштићено стабло више не постоји, Завод за заштиту природе
Србије ће код Скупштине Општине Богатић покренути поступак за доношење акта о
престанку заштите Споменика природе „Стабло липе - Мира“, односно доставити
Предлог акта за престанак заштите природног добра.

Б) СТАБЛО  ХРАСТА ЛУЖЊАКА У МЕСТУ БЕЛА ВОДА

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег) степена
Општина/град: Крушевац
Управљач: ЈП „Србијашуме“
Акт о заштити: Одлука о заштити стабла храста у месту Бела Вода, као

природни споменик-ботаничког карактера,  01 Број 322 – 2/91,
Скупштина општине Крушевац

Кратак опис:
Након теренског обиласка Споменика природе „Стабло храста лужњака у месту Бела
Вода“ које се налази на к.п. бр. 3332/1, К.О. Бела Вода, утврђено је да је дошло до
оштећења стабла. Наиме, спаљено је жилиште храста лужњака Quercus robur L.. 50%
површине дебла остало је без коре и знатан део крошње је осушен, чиме је стабло
изгубило вредност заштићеног природног добра – Споменика природе.
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С обзиром на то, да заштићено стабло више не испуњава услове заштите, Завод за
заштиту природе Србије ће код Скупштине Општине Крушевац покренути поступак за
доношење акта о престанку заштите Споменика природе „Стабло храста лужњака у
месту Бела Вода“, односно доставити Предлог акта за престанак заштите природног
добра.

В) СТАБЛО  ТОПОЛЕ – ЗАПИС У ГУБЕРЕВЦУ

Врста: Споменик природе
Категорија: III (трећа) категорија
Режим заштите: III (трећег) степена
Општина/град: Лесковац
Управљач: МЗ Губеревац
Акт о заштити: Одлука СО Лесковац, број 06 – 7/04

Кратак опис:
Стручним надзором утврђено је да је стабло тополе Populus nigra L. приликом копања
канала дужине око 2,0 m и ширине 1,0 m и уз помоћ експлозива, крајем априла 2005.
године, минирано. Том приликом је део дебла поломљен, а услед пада дошло је до
кидања жица далековода. У 2006. години услед јачег удара ветра дошло је до пада
преосталог дела крошње тополе на земљу.

Завод за заштиту природе Србије је послао предлог СО Лесковца за скидање заштите
Споменика природе „Стабло тополе – запис у Губеревцу“ која је донела Решење о
скидању и брисању заштите споменика природе „Стабло тополе – запис у Губеревцу“
(Број 06-9/07-01 од 25.10.2007. године – Привремени орган општине Лесковац).
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1.2. СТРУЧНИ НАДЗОР, САРАДЊА СА
ИНСПЕКЦИЈСКИМ СЛУЖБАМА И

УПРАВЉАЧИМА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

А) Национални парк „ШАР ПЛАНИНА“

- У току вршења стручног надзора Националног парка Шар планина,
констатовано је да је објекат националног парка затворен, без запослених, без
обележја Републике Србије и са истакнутом таблом „Република Косово,
Министарство животне средине и просторног планирања – директорат за
управљање националног парка Шара“. Национални парк генерално
функционише према Закону о националном парку Шар планина и
Просторном плану који је усвојила Приштина. Сва обележја и зоне
(еквиваленти режима заштите) функционишу по овом акту. Од значаја је
истаћи да администрација у Приштини планира велико проширење и развој
постојећег ски центра на Брезовици, али је у моменту мониторинга тендер
расписан за ове активности пропао. Поставља се и питање будућњег
„преузимања“ постојећег ски центра Брезовица од стране Косовских
институција (то још увек није случај) као и експропријације (откупа)
земљишта.

- Забележен је драстичан развој изградње викенд насеља и хотела од села
Брезовице према ски центру. Ове активности прати и стандардно нелегално
прикључивање на водовод (општинске власти из Штрпца немају могућности
да ово спрече), пријаве о корупцији у вези издавања дозвола и сл. На
простору између села Брезовица и Драјковце у току је изградња 2 МХЕ.
Значајан развој и изградња туристичких објеката забележени су и на простору
Средачке жупе, све до Превалца. На простору манастирског комплекса
„Душанов град“ направљен је нови конак, а у моменту мониторинга трајале
су активности на изградњи мање цркве унутар манастира.

- У Призрену извршен је мониторинг заштићеног стабла СП „Стабло платана
на месту званом Мараш“. Стабло је у одличном здравственом стању,
обележено таблом Републике Косово.

Б) Национални парк „ЂЕРДАП“

- Надзор над шумским екосистемима у Националном парку извршен је у
режимима I (првог), II (другог) и III (трећег) степена заштите, на
локалитетима Велики Штрбац и Газдинска јединица „Лева Река“. Највише
пажње посвећено је обиласку ГЈ „Лева река“ у којој је током лета 2014.
године дошло до ветролома и ветроизвала у одељењима: 24, 25, 26, 27, 31, 32,
33, 34, 71, 72, 73 и 74. Количина дрвне масе која је претрпела оштећење
процењена је на око 70.000 m3. У периоду од кад је настала штета, закључно
са октобром месецом текуће године саниран је један мањи део површине и
извучено око 30.000 m3. Приликом обиласка овог дела Националног парка,
утврђено је да је у току процес сече и извлачења дрвних сортимената на делу
површине.
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Том приликом, посебна пажња је посвећена је и стању компоненти
биодиверзитета (посебно фауна сисара), као и ловној фауни и статусу
популација дивљачи на простору Парка. Констатовано је да је опште стање
биодиверзитета на задовољавајућем нивоу, без акциденталних појава са
могућим тежим последицама по конзервациони статус било које компоненте.
У складу са претходним стањем, такође је констатовано да популација
дивокозе (Rupicapra rupicapra) на простору Парка још увек има
незадовољавајућу бројност, те да овој врсти и даље треба посветити посебну
пажњу, уз појачане напоре за унапређење укупног статуса. Популација вука
(Canis lupus) је и даље стабилна са тенденцијом пораста. Исто се може рећи и
за дивљу свињу (Sus scrofa), чија је популација у проградацији, са
неповољном сезонском динамиком присуства на простору Парка. Јеленска
популација (Cervus elaphus) се задржава у оквирима постојећих процена, уз
неравномерну просторну дистрибуцију. Уз повремена опажања, регистровано
је, мање-више стално, и присуство две строго заштићене дивље врсте, мрког
медведа (Ursus arctos) и риса (Lynx lynx). У плану је спровођење детаљнијег
мониторинга врста дивљих папкара и звери, као и изградња узгојног центра за
дивљу свињу, ради ојачања ловне понуде током ловне сезоне и амортизације
неповољне сезонске динамике кретања дивље свиње у Парку.

На локалитету „Велики штрбац“ – шумски екосистеми су очувани и доброг
здравственог стања, нису примећена никаква оштећења на самом локалитету.
Констатована је велика активност фауне сисара: дивља свиња, лисица, куна и др.

- У септембру 2016. године извршен је стручни надзор у режиму заштите I
(првог) степена у кањону Бољетинске реке, поводом захтева за извођење
радова на чишћењу и санацији корита Бољетинске реке (општина Мајданпек).
Обиласком је утврђена промена првобитног, тј. природног тока реке (велика
количина наноса, формирана густе вегетација). Дошло је до обрушавања
обале корита, а забележени су и процеси клизања земљишта који су додатно
утицали на стварање веће количине наноса и затрпавање реке у делу који се
налази испод клизишта. Као мера активне заштите природе, дефинисана је
потреба убрзавања процеса санације, имајући у виду да је од момента
настанка оштећења прошло нешто више од две године. На делу оштећене
површине (око 10%) потребно је након сече и извлачења препустити процесу
природне обнове како би се могла пратити природна сукцесија. На делу
површине за који је процењено да неће моћи да се обнови природним путем,
потребно је извршити пошумљавање (сетвом или садњом) буквом локалне
провенијенције.

Имајући у виду да у оквиру НП Ђердап има водотокова бујичног карактера и
да су штете које настају као резултат бујичних поплава велике по шумске и
остале екосистеме (као што је био случај 2014. године), закључено је да је
неопходно спровођење редовног чишћења корита од вегетације и наноса
насталог дејством бујичних токова, као и спровођење одговарајућих
биолошких и биотехничких мера у циљу противерозионе заштите и заштите
од бујичних поплава, а у складу са прописаним режимима заштите.
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В) Национални парк „КОПАОНИК“

- Обављен је редован стручни надзор о обављеним радовима Националног
парка према Програму управљања, као и теренски увид неколико локалитета
за која је утврђен режим заштите I (првог), II (другог) степена, и III (трећег)
степена на којима су вршени радови (Равни Копаоник) или тражени услови
заштите природе за потребе изградње објеката различите намене. У првом
реду то су радови на изградњи шумских и противпожарних путева,
утврђивање стања на позајмиштима, као и радови који су у протеклом
периоду рађени за потребе скијалишта и др. Нису уочене појаве које би
захтевале хитно спровођење одређених мера како би се отклонили фактори
угрожавања парка или његових делова. Мере којима ће се унапредити стање
појединих делова парка, прописти ће се, а управљач ће их сповести у
наредном периоду. Закључено је да стручни надзор треба спроводити надаље
континуирано.

Стручни и инспекцијски надзор је извршен у вези са сушењем шума и
тренутним стањем у НП Копаоник, и то на локалитетима Јанкова бара,
Самоковска река, Козје стене и Дубоке, на подручју ГЈ „Самоковска река“
одељење 96 (режим заштите I и II степена) и ГЈ „Самоковска река“, одељење
33 и 34. Са видиковца „Кукавица“ сагледано је шире подручје ове планине.
Висок проценат осушених стабала или стабала у фази сушења, као и
присуство поткорњака у састојинама указује на реалну опасност од градације
и сушења шума већих размера. Констатовано је да је људски фактор највећи
фактор угрожавања шума уколико се не придржава основних начела трајног
газдовања шумама. Природни фактори угрожавања манифестују се у виду
снего и ледолома/извала, пренамножењу поткорњака, масовној појави
пожара, сушења и др. Од проузроковача трулежи корена и приданка смрчевих
стабала на овој планини констатовано је присуство рода Heterobasidion
parviporum.

У циљу заштите оваквих шума Завод за заштиту природе Србије је
предложио следеће мере: као директне мере борбе сеча нападнутих стабала са
скидањем и по могућству спаљивањем коре на одабраним локацијама са којих
не прети опасност по заштићено подручје, да се у шуми спроведе потпуна
успостава шумског реда; затим да се спроводе неопходне мере предохране
(нега шуме, избегавање повреда на стаблима, гуљење свежих пањева,
премазивање озледа средствима за одбијање инсеката и др). Такође је
констатовано да предложена мера постављања ловних стабла можда не би
била ефикасна на овом простору с обзиром на површине које су захваћене и
због велике разбацаности језгара са нападима поткорњака.

- Други стручни надзор обављен је по Жалби физичких лица из Брзећа
(општина Брус) на Решење Завода о условима заштите природе за каптирање
извора на локалитету Баре у режиму заштите III (трећег) степена.
Констатовано је да услед неодржавања првобитна каптажа није у функцији,
због чега је направљена нова каптажа према условима које је издао Завод. На
основу чињенице да је пре две године доведен јавни водовод за снабдевање
становника Брзећа, као и утврђивањем реалног броја корисника
домаћинстава, закључено је да је неопходно да се подносиоци Жалбе
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ограниче на стару каптажу која треба да се очисти и да се изврши дотеривање
нове каптаже.

Г) Национални парк „ТАРА“

- Обављен је редован стручни надзор о обављеним радовима Националног
парка према Програму управљања, као и теренски увид на неколико
локалитета за која је утврђен режим заштите I (првог) и II (другог) степена
(Црвени поток, Клисура Дервенте, Црвене стене, Рачанска Шљивовица,
Рачанска Шљивовица II, Црвени поток II, Поповића поток – Треница), затим
подручја у оквиру режима заштите III (трећег) степена на којима су вршени
радови на изградњи пута или уређењу (уређење на Митровац у близини
објекта „Центар за посетиоце“, пут и против пожарна осматрачница и
видиковац у засеоку Секулићи, врело у Заовинама, пут у Заовинама и др.).
Оцењено је да је стање у НП „Тара“ задовољавајуће и да се активности изводе
сходно прописаним условим. Нису уочене појаве које би захтевале хитно
спровођење одређених мера како би се отклонили фактори угрожавања парка
или његових делова. Мере којима се може унапредити стање парка или
његових делова, прописти ће се, а управљач ће их сповести у наредном
периоду. Закључено је да стручни надзор треба спроводити надаље
континуирано.

Д) Парк природе „ГОЛИЈА“

- Стручни надзор је обављен у оквиру рада на корекцијама граница, спољних и
по режимима заштите. Стручни надзор је организован на основу примедби
Саветодавног Комитета MAB-а на Периодични извештај за Резерват биосфере
„Голија-Студеница“. Обухватио је увид у стање кор (core) и бафер (buffer)
зона. Резултати стручног надзора приказани су у допуни Извештаја за за
Резерват биосфере „Голија-Студеница“, који је достављен MAB Комитету.
Закључено је да сва подручја означена као core zone и даље треба да задрже
тај статус у постојећим или нешто измењеним границама (предложено је
смањење површина на Одвраћеници, због превелике изградње објеката од
којих неки имају дозволу, а неки су у поступку легализације/озакоњења.
Подручја означена као buffer zone проширене су тако да на појединим
местима окружују core zone, или су проширене јер је стање природе такво да
испуњава услове.

- Стручни надзор је обухватио увид у стање локалитета за која је утврђен
режим заштите I (првог) и II (другог) степена. Анализирана је могућност
корекције како спољних граница парка природе које се поклапају са границом
резервата биосфере, тако и границе која је искључиво граница Парка природе.
Стручним надзором је оцењено стање локалитета са режимом заштите I
(првог) степена те су границе утврђене незнатно измењене, јер су дефинисане
преко података из катастра непокретности. Подручја са режимом заштите II
(другог) степена кориговане су знатније обзиром да је било потребно исте
проширити тако да окружују подручја са режимом заштите I (првог) степена,
где год је то могуће. До корекције граница је дошло и због утврђивања
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граница на дигитализованим подлогама катастра непокретности. Ово је било
неопходно обзиром да се подручја са режимом заштите I (првог) и II (другог)
степена у великој мери поклапају са кор и бафер зонама резервата бисфере
које морају бити заштићене и по националном законодавству.

Ђ) Предео изузетних одлика „АВАЛА“

- На позив управљача ЈП „Србијашуме“ и инспекцијске службе Града Београда
почетком године, стручни сарадници Завода извршили су увид у почетак
градње цркве брвнаре која се налази у режиму заштите III (трећег) степена, на
к.п. бр. 1946/1 К.О. Бели Поток, у непосредној близини Авалског торња, на
дечијем игралишту. При том, утврђено је да инвеститор поседује Решење о
одобрењу извођења радова издату од стране Градске Општине Вождовац, у
коме нису наведене мере заштите природе, па инспектор за заштиту животне
средине и управљач нису били у могућности да спроведу своје надлежности.
Договорено је да ће се након консултација са правним службама Града
Београда предложити мере, а да ће управљач пратити извођење радова до
одлуке инспектора и поступити по датим мерама.

- Стручни надзор је извршен и поводом издавања услова заштите природе за
санацију ветроизвала и ветролома, које су настале након јаког невремена у
заштићеном подручју. Констатована је штета причињена на целокупном
подручју, с тим што су најугроженија одељења: 16, 17, 20, 21 и 22, ГЈ
„Авала“. Страдала су углавном одрасла, здрава импозантна стабла која се
налазе у режимима заштите II (другог) и III (трећег) степена. Оштећених и
изваљених стабала било је и у осталим деловима заштићеног подручја
(одељењима:15, 19, 23, 29). Тим поводом прописано је да се при извођењу
радова на санацији предузму све мере предострожности, да се успостави
шумски ред, те да се размотри могућност да се део заштићеног подручја који
је највише страдао у невремену обнови врстама које су отпорније на
временске непогоде (ветар, снег,..) у складу са Пројектом реконструкције и
озелењавања. Као мера дефинисано је и вршење редовног надзора природног
добра и спровођење мера заштите, одржавања и унапређења.

Е) Предео изузетних одлика „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“

- Након поплавног таласа у марту месецу, потопљен је део насеља Овчар бања,
док је дуж тока Западне Мораве страдао већи број стамбених, викенд и
привредних објеката, као и део локалне путне инфраструктуре. Тим поводом
извршен је стручни надзор у присуству управљача када су забележене највеће
последице дуж тока Западне Мораве, где је након повлачења воде дошло до
акумулације песка и муља широм појаса емерзне вегетације, нарочито на
локалитетима Заграђе и Пејичина кривина. Закључак је да је поплавни талас
наишао пре главног гнездећег периода птица мочварица, те да у том смислу
није дошло до већих штета и угрожавања популација птица. Мрестилишта
риба су се такође нашла на путу поплавног таласа, мада се оваква места
налазе на деловима успора самог тока, па није још увек јасно да ли је дошло
до појачаног насипања мрестилишта муљем и песком. С обзиром на то да
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сезона мреста тада још није отпочела, нису очекиване ни веће директне
штете. Остали живи свет и друге темељне природне вредности нису
значајније страдале нити биле угрожене.

- Констатоване су извесне промене на обалама и кориту Западне Мораве због
померања и гомилања крупних стена, муља и других наноса (песка,
комуналног отпада). Забележене су и појаве нових, и активирање старих
клизишта.

- Надзором је закључено да је након стабилизације водостаја потребно
спровести мониторинг нарочито места за гнежђење птица мочварица и
рибљих мрестилишта, а управљач треба да покрене иницијативу за санацију
клизишта.

Ж) Предео изузетних одлика „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО“

- Предмет стручног надзора је ливадска површина у оквиру режима заштите II
(другог) степена, на којој је Идејним пројектом Екосело предвиђена изградња
низа (пет) вишенаменских сојеница са пратећим објектима (чесма, WC,
ветрењача) у циљу едукације свих узрасних категорија. Објекти су затвореног
типа, погодни за вишедневни смештај деце и студената; централни објекат за
одржавање наставе и као изложбени простор, са приручном лабораторијом и
библиотеком; засебан објекат трпезарија са кухињом и оставом; објекат мале
православне цркве; санитарни објекат са мокрим чвором; издигнути шетни
правци тј.терасе које ће повезати све садржаје.

- Закључено је да је у наведеном режиму заштите у коме се планира изградња
Екосела дозвољено коришћење заштићеног подручја у научно – истраживачке
и васпитно-образовне сврхе, као и уређење и коришћење зонe са II (другим)
степеном заштите уз посебне услове који се односе на контролисане
интервенције у простору.

З) Предео изузетних одлика „ДОЛИНА ПЧИЊЕ“

- Стручни надзор је извршен на подручју Предела изузетних одлика у ГЈ
„Шуме Епархије Врањске“ у одељењу 7/а, b, у режиму заштите II (другог)
степена. При том је констатовано да је људски фактор један од главних
дестабилизатора природних процеса, те да је природно добро угрожено и
услед недовољне обавештености и знања људи који раде на овом простору.
Након обиласка сечишта у одељењу 7/а, b, констатовано је да се врши сеча
букових стабала, извлачење израђених трупаца врши се тракторима преко
шумских влака. Констатовано је и то да код сече у овом одсеку има
одређених пропуста (висина пањева је већа од 1/4 (1/3) његовог пречника,
огревно дрво се од дебљих грана и овршака не производи у шуми, а шумски
ред се не спроводи на прописан начин). Такође, код дефинитивног пререза и
почетка обарања стабала евидентирано је чупање централног дела дрвета због
неусклађености елемената подсека, због чега најквалитетнији трупци губе у
класи. Уочено је да је у 7/а одсеку сеча завршена, трупци извучени из
сечишта, да је остало непрерађеног дрвета од грана и овршака, те да су
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оштећена стабла остављена у шуми (без круне), а гране са подмлатка нису
уклоњене. Шумски ред није успостављен.

- Други надзор спроведен је у вези постављања и прикључивања агрегата у
ограђеном простору репетитора, на потесу „Делиновица“ без прописаних
мера заштите природе од стране непознатих лица. Констатоване су последице
које се огледају у стварању перманентне буке (на удаљености и до више
километара), затим изливање нафте ван ограђеног простора и опасност од
пожара са великим последицама по шуму и инфраструктуру.

И) Предео изузетних одлика „КЛИСУРА РЕКЕ ГРАДАЦ“

- Стручни сарадник Завода присуствовао је инспекцијском надзору по допису
Еколошког друштва „Градац“ надлежном министарству, а у вези са вршењем
земљаних радова и радова на уклањању вегетације на делу заштићеног
подручја. Недозвољене активности су вршене код локалитета Плоче, на
десној обали Градца, на северној граници заштићеног подручја – у режиму
заштите III (трећег) степена. У непосредној близини радова налази се
водозахват „Плоче“ – једна од станица којом се водом (из Градца) снабдева
градски водовод. Са аспекта заштите природе, овај део заштићеног подручја
је девастиран. То се, пре свега, односи на уклоњену високу дрвенасту
вегетацију (стабла тополе) на десној обали Градца. Њеним уклањањем може
доћи до развоја ерозивних процеса и измена морфологије обала и корита
Градца на овој деоници, што ће свакако нарушити природне и предеоне
вредности клисуре Градца. Закључено је да ће се у најкраћем року спровести
мере на решавању ове ситуације, а да ће Завод као надлежна стручна установа
(по потреби) бити укључиван у ове активности. Завод ће пратити стање на
терену по овом питању, али и спроводити редован стручни надзор.

Ј) Предео изузетних одлика „КЛИСУРА РЕКЕ ТРЕШЊИЦЕ“

- Реализован је теренски обилазак поводом захтева за услове за насипање
прилазног пута до куће у режиму заштите III (трећег) степена. Планирано је
да се материјал за насипање користи са сипара на десној обали реке
Трешњице на међи између режима заштите II (другог) и III (трећег) степена
заштите, на локалитету дела колоније белоглавих супова Gyps fulvus. Након
обиласка наведених локација, извршен је и обилазак хранилишта за белоглаве
супове у резервату. У тренутку обиласка на хранилишту су констатовани
остаци хране у значајној количини, што указује на редовно изношење хране и
функционисање хранилишта за белоглаве супове и друге некрофаге врсте
птица и сисара.

К) Предео изузетних одлика „ТАТКОВА ЗЕМУНИЦА“

- Стручни надзор је обављен поводом планираних радова на санитарној сечи
четинарских стабала у одељењима/одсецима 44/d, 51/a,b,d, 52/c, 53/a, 54/c,d,
55/d и 56/b, Газдинске јединице „Мали Јастребац“, у оквиру режима заштите
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II (другог) и III (трећег) степена. Том приликом је констатовано да је дошло
до појаве сушења четинарских стабала (појединачних и у групама, Pinus nigra
Arn, Pinus silvestris L, Pinus strobus L, Picea excelsa Link, Pseudotsuga douglasii
Carr.) у културама које су вештачким путем унете на буковом и храстовом
станишту. Сува и превршена стабла су дозначена и урађен је годишњи
извођачки пројекат газдовања шумама у којем су наведена одељења са
запремином сувих и полусувих стабала. У циљу заштите оваквих шума Завод
је прописао директне мере борбе кроз сечу нападнутих стабала, извлачење
истих из шуме, гуљење коре са пањева и делова стабала који остају у шуми
(потпуна успостава шумског реда), као и спровођење неопходних мера
предохране (нега шуме, избегавање повреда на стаблима, гуљење свежих
пањева, премазивање озледа средствима за одбијање инсеката и др.),
постављање ловних стабла, и редовно одржавање простора око земуница и
споменичког комплекса (кошење траве, уклањање амбалаже, папира и сл.).

Л) Специјални резерват природе „ВЕНЕРИНА ПАДИНА“

- Стручни надзор извршен је поводом радова на уклањању 6 (шест) стабала
цера по Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне
средине. Констатовано је да је у циљу заштите станишта Adiantum capillus
veneris L. која је темељна вредност подручја потребно да представници
управљача подручја редовно обилазе станиште ове биљке, евидентирају све
промене на простору, те да у случају прекида довода воде до станишта биљке
одмах предузму неопходне мере враћања у нормално стање и да обавесте
Завод за заштиту природе Србије о стању заштићеног подручја.

Љ) Специјални резерват природе „СИЋЕВАЧКА КЛИСУРА“

- Стручни надзор извршен је режиму заштите III (трећег) степена, у оквиру
дела ГЈ „Селичевица - Коритник“ (одељење број 4.), као и у приватним
шумама, ради планираних активности на сечи грања и растиња поред
асфалтног пута (узводно од моста на реци Нишави до старог села Просек).
Том приликом констатована је појава масовног напада гусеница великог
мразовца Hibernia defoliaria L. изнад села Манастира и Просека до локалитета
Коло камен (657 m н.в.). С обзиром на његову штетност у шумарству која је
изражена узастопним вишегодишњим нападима, а испољава се у губитку
прираста и опадању плодова храста (жира), предложено је спровођење хитних
адекватних мера заштите.

М) Специјални резерват природе „СУВА ПЛАНИНА“

- Стручни надзор је обављен је поводом планираних активности сече у 63/а и
76/а одељење ГЈ „Сува планина I – Ракош“ и 29/а и 39/а одељењу ГЈ „Сува
планина I – Трем“, у режимима заштите II (другог) и III (трећег) степена.
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Н) Специјални резерват природе „ЈЕРМА“

- Стручни надзор је обављен у вези радова на заштићеном подручју за санацију
корита реке Јерме. Извршен је и обилазак реке Јерме од села Суково до села
Власе (граница СРП „Јерма“), затим разговор у манастиру Успења пресвете
Богодорице. Том приликом је обављен и стручни надзор заштићеног подручја
у Звоначкој бањи и обилазак локација Трнски Одоровци, Искровци, Зли дол и
Петачинци. Констатовано је да од санационих радова треба дозволити
извлачење палих стабала и грањевине из речног корита, као и уклањање
појединих полеглих стабала која ометају протицај. Приоритетне типове
станишта у кориту реке Јерме потребно је сачувати у што природнијем стању,
не дозволити уклањање стабала црне јове која обезбеђују стабилност речног
корита и налазе се у приобалном делу, као ни уклањање хигрофилне и
крајречне вегетације.

ЗАШТИЋЕНА СТАБЛА

У оквиру стручног надзора извршен је обилазак 12 споменика природе (СП)
ботаничког карактера ради утврђивања стања природних добара:

СП „Новоселски брест запис“, СП „Стабло храста цера Доња Црнућа“, СП „Храст
лужњак Стражев“, СП „Шам дуд“, СП „Храст лужњак Долово“, СП „Карађорђев
дуд“, СП „Храст лужњак – Смедерево“, СП „Стабло храста лужњака Платнара“, СП
„Стабло храста лужњака (Quercus robur L.) у месту Бела Вода“, СП „Стабло тополе –
запис у Губеревцу“, СП „Стабло платана на месту званом Мараш“, СП „Стабло липе
Мира“.

Њ) Споменик природе „БАЈФОРДОВА ШУМА“

- Стручни надзор извршен је у режиму заштите III (трећег) степена, у делу
треће просторно-функционалне целине заштићеног подручја, у којој су
планирани радови на одржавању - реконструкција колско пешачке стазе,
постављање мобилијара дуж стазе (клупе и надстрешнице за седење),
реконструкција великог моста на Бањичком потоку и постављање мобилијара
на пропланцима дуж Бањичког потока. Том приликом констатовано је да III
целина садржи најприродније елементе у оквиру комплекса Бајфордове шуме
и представља очувану шумску састојину мешовитог порекла и састава, чија
физиогномија не подсећа на културе већ одговара природним једнодобним
самониклим шумама. Сходно томе, додатно уношење садржаја довело би до
нарушавања природности овог дела шуме у оквиру којег се и налазе станишта
орнитофауне. Такође је констатовано да у слабо проходне делове, са густим
подрастом посетиоци не би требало да залазе. За потребе израде израде
Идејног пројекта издати су услови заштите природе.
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О) Споменик природе „ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК“

- Стручни надзор је извршен поводом планираних радова на уклањању 5
стабала клена (Acer campestre L.), негундовца (Acer negundo L.) и белог јасена
(Fraxinus excelsior L). Констатовано је да су стабла са редукованом крошњом,
неправилног хабитуса, сува или полусува, са механичким и ентомолошким
оштећењима. С обзиром на свеукупно лоше стање стабала, као и њихову
позицију уз шетне стазе, закључено је да их је неопходно уклонити у циљу
спровођења мера неге, заштите и унапређења Парка, али пре свега због
безбедности посетиоца. Уједно је извршен и обилазак микролокација за
предвиђену садњу са 15 садница (2 примерка лириодендрона, 2 храста
лужњака, 2 примерка белог јасена, 3 мочварног храста, 3 примерка
ликвидамбара и 3 мечје леске), при чему је разматран карактер терена,
присуство инфраструктуре и инсталација, као и визуелно естетске
карактеристике подручја у односу на одабир врста.

Констатовано је да је потребно извршити дознаку стабала за уклањање, да се
по изведеним радовима заштићени простор Споменика природе уреди, да се
садња нових дендроврста планира у складу са Идејним решењем или
Пројектом реконструкције, да се за садњу користе школоване саднице и
озелењавања Топчидерског парка, те да се ажурирају подаци о уклоњеним и
посађеним врстама које води управљач.

- Други стручни надзор је обављен поводом обавештења о прелому стабла врбе
(Salix babylonica L.) у заштићеном подручју. Констатовано је да је на месту
преломљеног стабла врбе преостао пањ, који се налази изнад нивоа терена, те
да га је потребно уклонити и на истом месту извршити садњу новог примерка
исте врсте.

П) Споменик природе „БОТАНИЧКА БАШТА - ЈЕВРЕМОВАЦ“

- Стручни надзор у режиму заштите II (другог) степена заштићеног подручја
спроведен је у циљу сагледавања оправданости мера неге планираних
Програмом управљања. Радови подразумевају сукцесивно уклањање сувих,
полусувих и оболелих стабала, као и уклањање сувих грана и
редуковање/орезивање крошњи оштећених и прераслих стабала. Надзором је
констатовано да су стабла предвиђена за уклањање лошег здравственог стања,
болесна, сува или у процесу сушења. Нека стабла су прерасла или поломљена,
од којих су остали само мањи или већи делови дебла. Код појединих стабала
крошње приметан је већи број сувих и оштећених грана ветром и снегом.
Већи број стабaла се налази поред ограде Баште уз улице (Булевар Деспота
Стефана, Војводе Добрњца, ка Далматинској) и близу објеката, тако да
представљају потенцијалну опасност за посетиоце природног добра, објекте,
као и возила и пролазнике. Имајући у виду да су предметна стабла ризична по
безбедност људи, објеката, као и остале дендрофлоре природног добра,
процењено је да је неопходно извршити планиране мере неге, чиме ће се
обезбедити и адекватна сигурност у простору.
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Р) Споменик природе „АКАДЕМСКИ ПАРК“

- Стручни надзор обављен је за потребе оцене стања површине око украсног
мобилијара „Клупа софора“ у режиму заштите III (трећег) степена заштићеног
подручја. Застор око клупе постављен је 2012. године на основу Пројекта
изведеног стања украсног мобилијара „Клупа софора“. Увидом у стање,
констатовано је да је услед задржавања воде, временских прилика и
механичког дејства (ломљење, извлачење из земљане подлоге око клупе)
дошло до оштећења на великом делу површине застора од дрвених (чамових)
облица, да су оштећења на украсној клупи настала исписивањем порука и да
је отежано одржавање платоа (прореза између облица). Констатовано је да је
у циљу обнове платоа и мобилијара на површини од 25 m2 неопходно
израдити Идејни пројекат са решењем за санацију. Процењено је да је
потребно применити квалитетан ломљени камен са цементним фугама, који је
отпоран на оптерећења и интензивно хабање, затим решити отицање воде са
платоа, а оштећења на клупи санирати и даље одржавати на адекватан начин
(репарација, импрегнација и др.).

С) Споменик природе „ПАРКОВИ БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“

- Поводом захтева за уклањање сувих стабала и извештаја о штети на
дендроматеријалу након невремена од 27.06.2016. године, у Парку је извршен
надзор у режиму заштите III (трећег) степена. Том приликом констатовано је
оштећење и сушење свих појединачних примерака стабала наведених у
захтеву. Закључено је да су се након спровођења појачаних мера неге у Парку
у претходном периоду (2008-2016) стекли услови за попуњавање простора
новим дендроврстама, а којe ће постепено заменити физиолошки дозрела
стабла (подложнија утицајима временских прилика и биогених фактора).
Разматрани су фактори угрожавања подручја, као што су непланско
постављање скулптура и бетонирање зелених површина, односно
немогућност спровођења реконструкције зелених површина и подсађивање;
угроженост безбедности посетилаца; нарушавање естетске функције и
основне вредности Парка; неспровођење адекватних мера неге на делу парка
који је изузет од заштите и др. На терену су констатоване геодетски
прецизиране и обележене преломне тачке измењене границе заштите
Споменика природе.

- У складу са надзором дефинисане су мере заштите природе, које између
осталог подразумевају уклањање сувих и изваљених стабала, вађење пањева и
санирање површина, затим санацију оштећених стабала, ажурирање базе
података (Мануал Парка), планирање замене/попуњавања подручја на којима
су уклоњена стабла.

Т) Споменик природе „ШУМА КОШУТЊАК“

- Стручни надзор је обављен у режиму заштите III (трећег) степена ради
извођења радова на санацији напрснућа водоводне цеви стоваришта
Инфраструктуре железнице Србије а.д. на подручју Споменика природе.
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Копање рова уз ограду стоваришта изведено је у дужини 100 m, ширини 40
cm, на дубини од 50 cm. Дуж улице уз трасу водоводне цеви констатована су
стабла кестена и платана, које је било неопходно сачувати од оштећења при
извођењу предметних радова. Подносилац захтева је прибавио сагласност
управљача ЈП „Србијашуме“за извођење предметних радова, али не и услове
заштите природе. Констатовано је неопходно предузети све мере
предострожности како не би дошло до оштећења подземних и надземних
делова дендрофлоре.

Ћ) Споменик природе „ЈОВАЧКА ЈЕЗЕРА“

- Извршен је надзор подручја урниско Јовачко језеро, непосредно поред пута.
Том приликом констатовано је да темељне вредности језера нису угрожене
антропогеном делатношћу, али су запажени природни процеси, пре свега у
депоновању песка и шљунка на увору Јовачке реке, чиме се запуњује језерски
басен, а чија ће крајња последица бити засипање и нестанак језера.
Констатовано је да се језеро у садашњем облику може сачувати само
посебним активностима (вађење наноса, изградња устава за наносе, смањење
ерозије узводно и др.).

- Потребно је напоменути да током обиласка заштићеног подручја (заштићено
2014. године) Јовачког језера није примећена табла да је језеро под заштитом,
нити ознака границе заштићеног подручја.

У) Споменик природе „ЛАЗАРЕВ КАЊОН“

- Извршен је стручни надзор поводом извођења радова на чишћењу вештачког
језера на Лазаревој реци, које се налази у режиму заштите II (другог) степена.
Том приликом утврђено је да управљач ЈП „Србијашуме“ до тог тренутка није
реализовао нити започео активности на чишћењу наноса водне акумулације.
Такође, констатовано је да нису извршени радови на реконструкцији
преградне грађевине, нити радови на реконструкцији и уређењу стазе преко
бране, пешачких стаза и висећег моста изнад акумулације.

Ф) Споменик природе „БОГОВИНСКА ПЕЋИНА“

- Стручни надзор је извршен у циљу утврђивања законом прописаних обележја
и табли за заштићено подручје. Том приликом утврђено је да не постоје
путокази помоћу којих посетиоци могу да дођу до пећине без помоћи
локалног становништва, као ни табла са именом природног добра и основним
подацима.

Х) Споменик природе „ЛИСИНЕ“

- Почетком године извршен је теренски обилазак и стручни надзор у режиму
заштите II (другог) степена заштићеног подручја, а у вези захтева за
уклањање дрвеног моста низводно од водопада „Велики бук“. Подносиоцу
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захтева изнети су аспекти коришћења и заштите природног добра и предлог
да се заустави пролаз посетилаца водопаду, а самим тим и прелаз преко
моста, постављањем капија које би се ноћу закључавале. Са овим предлогом
подносилац захтева се није сложио остајући при ставу да мост треба
уклонити. На терену су утврђене координате ради прецизирања положаја
објеката на катастарским парцелама, као и тачног утврђивања места где би се
могла поставити капија испод водопада Велики бук.

- Обављен је и редован стручни надзор овог заштићеног природног добра
током којег је констатовано да је основна вредност споменика природе извор
Велико врело, његов водоток и акумулативни бигрени водопад, док је шумска
вегетација значајна са аспекта стабилизације терена и других значаја које су
својствене само за дрвеће. Највеће подручје под шумском вегетацијом у
оквиру заштићеног придодног добра смештено је око „Извора врело“.
Приметан је утицај човека на шуму и шумско земљиште око заштићеног
водотока.

Ц) Споменик природе „РЕСАВСКА ПЕЋИНА“

- Почетком године извршен је обилазак овог заштићеног подручја на коме су
били у току радови постављања заштитне ограде у Улазној дворани.
Констатовано је да се радови изводе у складу са издатим решењем о условима
заштите природе.

- Почетком године извршен је обилазак овог заштићеног подручја на коме су
били у току радови постављања заштитне ограде у Улазној дворани.
Констатовано је да се радови изводе у складу са издатим решењем о условима
заштите природе.

Ч) Меморијални природни споменик „ТАКОВСКИ ГРМ“

- Извршен је редовни стручни надзор заштићеног подручја у циљу утврђивања
стања два стабла храста лужњака (Quercus robur L.) на подручју поред
фудбалског игралишта. Једно стабло је потпуно суво и нападнуто од стране
велике храстове стрижибубе (Cerambyx cerdo L.), док је друго стабло здраво и
није нападнуто од фитопатолошких или ентомолошких обољења. На здравом
стаблу констатовано је неколико шупљина насталих ломљењем грана, кроз
које улази вода. Предложене су мере санације (дендрохирургије) на здравом
стаблу храста, док је стабло које је суво потребно обезбедити, како би се
избегле повреде посетилаца. Констатовано је да је у наредном периоду
потребно предвидети израду пројекта пејзажно архитектонског уређења овог
простора.
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ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

А) Национални парк „ЂЕРДАП“

Теренски обилазак је обављен поводом захтева за уређење шетне/пешачке стазе
„Пут руја и јоргована“ на подручју НП „Ђердап“ у туристичком простору „Тврђава
Голубачки град“. Констатовано је да је неопходно урадити пројекат, да је дозвољено
уређење стазе у дужини од 1,5 km, што подразумева поправке и насипање и уређење
стазе; чишћење стазе од старог отпада; уређење два видиковца изнад напуштеног
каменолома (чишћење платоа и постављање заштитне ограде); постављање
одморишта дуж стазе, уређење три простора за инфо табле и мања реконструкција
постојеће камене кућице. Планирано је 12 стајних тачака.

Б) Парк природе „СТАРА ПЛАНИНА“

Теренски обилазак је обављен дуж сливова:
- Воденичке реке, Градашчице и Каменичке реке са циљем евидентирања и

картирања постојећих хидротехничких објеката. Закључено је да нема изграђених
хидротехничких објеката и водотоци, као и рипаријанске зоне су у потпуно
очуваном стању;

- Јеловичке реке, Дојкиначке реке и дела слива Височице са циљем
евидентирања и картирања постојећих хидротехничких објеката. Евидентирана су
два мања рибњака у насељу Брлог. За један рибњак инвеститор је прибавио услове
Завода, а други је изграђен осамдесетих године прошлог века, пре стављања ПП
„Стара планина“ под заштиту. Водотоци, као и рипаријанске зоне у потпуно су
очуваном стању;

- доњег дела реке Височице (Височка Ржана-Паклештица) са циљем
евидентирања и картирања постојећих хидротехничких објеката. Евидентирана је
брана акумулације Завој. Водотоци, као и рипаријанске зоне су у потпуно очуваном
стању;

- доњег дела реке Височице (Паклештица), Јовановавчке (Гостушке) реке,
Калуђерске реке, Рекитске реке и Јаворске реке са циљем евидентирања и картирања
постојећих хидротехничких објеката. Нема изграђених хидротехничких објеката и
водотоци, као и рипаријанске зоне су у потпуно очуваном стању.

В) Предео изузетних одлика „АВАЛА“

Извршен је теренски обилазак заштићеног подручја на основу захтева за издавање
локацијских услова за адаптацију (претварање дела просторија у кафе са
билетарницом) и реконструкцију (промена отвора на фасади) објекта бр. 6 испод
приступног платоа торња на Авали. Том приликом утврђено је да су радови на
адаптацији и реконструкцији из захтева у потпуности завршени, али да објекат још
увек није у функцији. Обиласком платоа на ком се налази Торањ, утврђено је да је у
потпуности завршена и „Црква брвнара“ са пратећим објектом са звоником, затим на
зеленој површини између приступних рампи до Торња саграђено је дечије
игралиште са летњом баштом, а у делу где се некада налазила кафана која је
изгорела, у току су били радови на изградњи темеља новог објекта непознате намене.
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Г) Предео изузетних одлика „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“

Теренски обилазак за потребе ревизије Студије заштите, односно проширења
граница заштите је обављен у два наврата. Извршен је обилазак локалитета у
постојећим границама у циљу рекогносцирања терена, као и локалитети коју су
прелиминарно опредељени за проширење подручја под заштитом.

Посебно су истраживани локалитети флористичких, орнитолошких и ихтиолошких,
као и хидролошких и геоморфолошких вредности, који су дефинисани као
иницијални аргумент за проширење граница. Поред валоризације простора,
обављени су и састанци у општинама Чачак и Лучани са представницима сектора за
просторно планирање, као и службе за заштиту животне средине, уз присуство
представника ЈП „Туристичка организација Чачак“. Том приликом договорени су
даљи кораци у овој области са аспекта очувања и коришћења ширег подручја
Овчарско-Кабларске клисуре, предвиђеног за заштиту.

Д) Предео изузетних одлика „ВЛАСИНА“

Поводом израде Плана детаљне регулације канализационог система за прикупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода на подручју Власине, на
простору заштићеног подручја извршен је теренски обилазак. Утврђено је да се
радови у насељу „Стари Рид“ могу реализовати и да неће довести до нарушавања
природе. Траса планираног канализационог система, као ни извођење радова на
његовом постављању неће изазвати штетне последице по природу, већ ће довести до
поправљања квалитета вода у заштићеном подручју уклањањем отпадних вода са
целог простора и њиховом евакуацијом низводно од бране акумулације. Такође,
извршена су теренска истраживања на локацији потенцијалне МХЕ „Белчине“, где је
извршен електрориболов на предметној локацији и евидентиране су следеће врсте:
Salmo trutta - поточна пастрмка, заштићена врста и Austropotamobius torrentium -
поточни рак, строго заштићена врста. Поред тога, обиђен је водозахват МХЕ
„Дарковце“ на Дарковачкој реци и водозахват МХЕ „Јабуковик“. Том приликом је
утврђено да рибље стазе нису затворене као у неким од претходних теренских
обилазака. Евидентирани су и радови на постављању цевовода МХЕ „Састав река“ и
то у кориту реке Власине.

Ђ) Предео изузетних одлика „КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ“ (у поступку заштите)

Теренски обилазак је обављен на основу позива о извођењу радова на изградњи пута
кроз клисуру. Утврђено је да се ради о реконструкцији, односно асфалтирању дела
насипа – трасе железничке пруге бившег „ћире“ и да је дуж трасе извршено
обележавање и тунела, од који су неки уређени – осветљени. Обележене су и уређене
површине за одмор на којима је постављен мобилијар и корпе за отпатке. Уочени су
и угрожавајући фактори о којима ће будући управљач морати повести рачуна
(могућност појаве пожара у приобалној вегетацији, појава одрона после обилних
киша и сл.).
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Е) Специјални резерват природе „ВЕНЕРИНА ПАДИНА“

Стручни обилазак извршен је за потребе ревизије студије заштите. Извршена је
провера система којим се доводи вода до станишта Венерине власи и разматране су
могућности трајног решавања довођења воде. Утврђено је да систем за довођење
воде на станиште функционише и да је популација Венерине власи у добром стању.
Урађена је и анализа квалитета воде на каптажи и узети су узорци за велику анализу
који су предати лабораторији водовода у Нишу.

Ж) Меморијални природни споменик „КАДИЊАЧА“

Теренски обилазак обављен је ради планираних активности на изградњи трасе
државног пута IB реда број 28 (Заглавак – Старчевица). У фази Генералног пројекта
планиране су четири варијанте (Северна, Централна, Јужна и Комбинована). У
свакој варијанти дуж трасе пута предвиђена је израда тунела и мостова. Две тунелске
конструкције су планиране на подручју Кадињаче, односно испод Просторног
меморијалног природног споменика „Кадињача“, једна јужно и једна северно од
њега. Констатовано је да су делови пројектованих траса саобраћајнице делом
поклапају са постојећом трасом пута (варијанта 3 - јужна), а делом иду долином
водокова (Црнушки и Дубоки поток и поток Волујац), или падином и ивицом шуме.
Тунелске деонице пролазе кроз делове које су под шумом. Анализом достављених
података и обиласком терена утврђено је да су трасе северне и јужне варијанте
наповољније са аспекта заштите природе.

З) Строго заштићене и заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива

Стручни надзори

Велики вранац (Phalacrocorax carbo) - захтеви риболоваца за редукцију броја
великих вранаца услед претпоставке да у највећој мери утичу негативно на смањење
рибљег фонда. Закључак је да било каква интервенција захтева систематско праћење
стања и утврђивање нивоа утицаја великих вранаца на ихтиофауну акумулације
Власина. Након тога, доноси се одлука о спровођењу мера уз обавезну дозволу
Министарства задуженог за послове заштите природе.

Орао белорепан (Haliaeetus albicilla)
Обиласци гнездилишта и прописивање мера заштите гнездилишта:
 У циљу редовног праћења стања гнездилишне популације белорепана,

обилажене су локалитети са гнездилиштима дуж Дунава (Форланд Дунава
код Београда до Голупца) у циљу праћења активности парова белорепана на
гнездилиштима и прописивања мера заштите, које се односе на ограничење
коришћења ресурса и радова у циљу очувања гнездилишта и јединки. У
оквиру прописивања мера заштите, Завод је упутио иницијативу
Министарству пољопривреде и заштите животне средине за прописивање
Наредбе о забрани коришћења ресурса на територији гнездилишта које је у
приватном власништву на локалитету Поникве у Браничеву у циљу надокнаде
за ограничење коришћења ресурса. Укупно је реализовано пет теренских
излазака.
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Пријаве грађана, повређене птице и збрињавање

- Гачац (Corvus frugilegus) - крајем марта и почетком априла од стране четири
физичка лица упућен је позив Заводу за случајеве решавања проблема на две
локације у вези гнежђења гачаца. Локације су обиђене 04.04.2016. године,
којом приликом су констатоване колоније гачаца на платанима на
предметним локацијама. У улици Омладинских бригада око броја 63, у ужој
зони је регистровано укупно 17 гнезда, док у широј зони има до 50 гнезда. На
другој локацији, између зграда, на адреси Булевар Милутина Миланковића
194-196, регистровано је укупно 12 гнезда. У складу за законским одредбама
из области заштите природе није дозвољено било какво узнемиравање,
убијање и протеривање у периоду размножавања. Пре или након тог периода
могу се спровести низ активности и мера за расељавање колоније, што је
реализовано на локацији у ул. Омладинских бригада. Те активности изискују
сарадњу више институција, као што су комуналне службе и надлежне
институције које одржавају вегетацију у градској средини.

- Лабуд грбац (Cygnus olor) - повређен лабуд у Ковилову. Дана 12.04.2016.
године локација је обиђена и предметна јединка је пронађена на каналу на
води уз мање оштећење левог крила. У близини се налази насип и плавна зона
Форланда леве обале Дунава на којој је забележен већи број јединки ове
врсте, тако да је ова јединка издвојени примерак који се гнезди на каналу.

- Мишар (Buteo buteo) - Збрињавање повређене јединке мишара у Старчеву
(повреда крила, предата ЗОО врту, Београд);

- мишар Buteo buteo и сива врана Corvus cornix - збрињавање повређених,
Збрињавање повређених јединки у Београду и Панчеву;

- Утина (Asio otus) - по пријави пронађене младе јединке испале из гнезда од
стране приватног лица;

- Бела рода (Ciconia ciconia) - збрињавање повређене беле роде у Породину.
Птица је предата и збринута у Зоолошком врту у Београду.

- Сива врана (Corvus cornix) - у Завод је допремљена јединка сиве вране са
повредом кичменог стуба која је збринута у Зоолошки врт у Београду.

- Црноврати гњурац (Podiceps nigricollis) - преузимање леша црновратог
гњурца од Зорана Ранђеловића из Гаџиног Хана (који је пријавио налаз
повређене птице).

- Утина (Asio otus) - пријава пронађеног младунца сове утине испалог из
гнезда у Нишкој Бањи; пријава пронађене младе јединке испале из гнезда од
стране приватног лица (Парк у центру насеља Параћина код зграде „Коцке“).

- Утина (Asio otus) - пријава пронађеног младунца сове утине испалог из
гнезда у дворишту физичког лица, у Нишкој Бањи.
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1.3. ЗАШТИТА ГЕОНАСЛЕЂА

Рад Завода у области геонаслеђа у 2016. години одвијао се у следећим правцима:
- проучавање и унапређење геодиверзитета и геонаслеђа;
- израду услова и мишљења за пројекте и активности које се односе на

коришћење геолошких и хидрогеолошких ресурса;
- наставак пројектних тема;
- номинација подручја Ђердапа за упис у Европску и Светску мрежу

Геопаркова уз подршку UNESCO-а;
- учешће у радним групама.

Стручњаци геострука извршили су валоризацију подручја у циљу израде заштите
природе нових подручја или ревизије раније заштићених. Извршена су геолошка,
геоморфолошка, хидрогеолошка, спелеолошка, хидрографска и палеонтолошка
теренска истраживања у НП „Ђердап“ и Парку природе „Голија“, ПП „Сићевачка
клисура“, СРП „Јелашничка клисура“, СРП „Увац“, ПИО „Овчарско-Кабларска
клисура“, ПИО „Долина Пчиње“, СП „Ресавска пећина“ и Медведник.

Највећи део активности стручних сарадника из области геодиверзитета односи се на
издавање услова и мишљења за истраживање геолошких и водних ресурса,
експлоатацију минералних сировина, коришћење подземних вода за различите
делатности, уређење површинских вода и водног земљишта, уређење геолошких и
палеонтолошких заштићених природних добара и др. Сумарно приказано, обрађено
је 482 захтева. Од тога је издато 388 услова и 90 мишљења.

У сарадњи са Управљачем СРП „Увац“, „Резерват Увац“ д.о.о. обављена су
мултидисциплинарна спелеолошка и биодиверзитетска истраживања заштићеног
подручја.

У оквиру пројектне теме „Мониторинг у заштићеним подручјима ПП „Сићевачка
клисура“ и СРП „Јелашничка клисура”, реализована су теренска истраживања на
подручју Сићевачке и Јелашничке клисуре.

Током 2016. године завршен је рад на монографији о Споменику природе „Церјанска
пећина“, која је рађена по окончању пројектног циклуса истраживања овог
природног добра у периоду 2011-2015. године. Пројекат је реализован у сарадњи са
управљачем ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“. У изради књиге учествовало је
14 аутора, а посебно значајна су поглавља о спелеологији, хидрогеолошким
истраживањима и морфологији.

У оквиру Пројекта виђегодишњих мултидисциплинарних истраживања природних
вредности подручја Манастира Хиландар на полуострва Света Гора у Грчкој,
реализована су комплексна теренска истраживања усмерена на проучавању
геолошке грађе, карактеристика геоморфолошких и хидрографије подручја
површине око 9000 ha.

Настављен је рад на ревизији спелеолошких објеката Србије у оквиру Инвентара
објеката геонаслеђа Србије у оквиру којег су учествовали и археолози. У наредном
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периоду планиран је рад на ревизији комплетног Инвентара објеката геонаслеђа
Србије који је урађен 2005., а допуњен 2008. године, као и на лоцирању и
позиционирању објеката за које су урађене ревидиране листе.

У поступку номинације НП Ђердап у Европску и Светску мрежу Геопаркова уз
подршку Министарства и чланова радне групе, UNESCO-а урађене су следеће
активности:
 Анализа предложених смерница и критеријума од стране UNESCO-а за

процену вредности  за чланство у Европску и Светску мрежу Геопаркова;
 Рад на финалној изради документације у поступку номинације НП Ђердап у

Европску и Светску мрежу Геопаркова у складу са критеријумима за чланство
у Европску и Светску мрежу геопаркова.
Потребна документација садржи следеће документе: Апликациони досије,
Документ о самоевалуацији, Анекс 1 и пратећи графички материјал.

У циљу уређивања и прописног означавања објеката геонаслеђа за оцењивање и
процену Геопарка коју врши експертска комисија Европске мреже геопаркова,
обављена су теренска истраживања и извршено вредновање и издвајање ужег избора
објеката од предвиђених 63 колико је предложено у Апликационом досијеу,
неопходном документу у поступку номинације НП Ђердап у Европску и Светску
мрежу Геопаркова.

Значајно је напоменути да ће уколико се потврди номинација, подручје Ђердапа
бити први Геопарк у Србији и 66. геопарк у породици Геопаркова Европе.

Завод активно учествује у радним групама и стручним комисијама из области
геодиверзитета и геонаслеђа:

1. Радна група за успостављање мреже геопаркова у Републици Србији;
2. Радни тим за номинацију Геопарка Ђердап;
3. Радна група ЕНВАП пројекта – три комисије о водама;
4. Радна група за ревизију инвентара спелеолошких објеката Србије;
5. Комисија за управљање водама слива Дрине;
6. ProGEO асоцијација за конзервацију геолошког наслеђа.
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1.4. УСПОСТАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ И
ЗАШТИТА БИОДИВЕРЗИТЕТА

1.4.1. Еколошка мрежа
1.4.2.Пројектне теме

1.4.3.Израда црвених листа и црвених књига
1.4.4. Рад са инспекцијском службом и акцидентне ситуације

1.4.5. Уредба о стављању под контролу коришћења и промета
дивље флоре и фауне у 2016. години

Током 2016. године обављене су бројне активности у вези успостављања еколошке
мреже на територији Републике Србије, са посебним акцентом на Natura 2000 систем
заштићених подручја.

1.4.1. ЕКОЛОШКА МРЕЖА

У оквиру организације и реализације послова на успостављању еколошке мреже,
настављене су следеће активности:

• Унапређење, развој и одржавање Информационог система Завода (централна
национална база података за Natura 2000 и националну еколошку мрежу);

• Припремне активности (набављање одговарајућих подлога за потребе
мапирања, утврђивање референтних листи врста и типова станишта за
националну еколошку мрежу, обезбеђивање дозвола за риболов у
научноистраживачке сврхе и електрориболов и дозволе за сакупљање строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива у
научноистраживчке и образовне сврхе за реализацију пројекта Natura 2000 и
др.);

• Дефинисање и израда методологије за прикупљање, обраду и коришћење
података о врстама и типовима станишта;

• Дигитализација постојећих података;
• Теренска истраживања циљаних врста и типова станишта на подручју

Републике Србије (реализацијом одређених пројектних тема из области
заштите биодиверзитета и пројекта Natura 2000);

• Развој критеријума за одабир подручја будуће еколошке мреже, концепти
управљања, мониторинг;

• Рад на предлозима допуна референтних листа врста и типова станишта;
• Учешће на радионицама, едукација заинтересованих страна, промоција и

информисање јавности у вези еколошке мреже (званично представљање
пројекта „Изградња капацитета за имплементацију стандарда и конвенција
правне тековине ЕУ у области заштите природе – успостављање мреже Natura
2000“ у Народној скупштини Републике Србије, UNDP радионица о
утврђивању критеријума за издвајање Natura 2000 подручја “Natura 2000 Site



52 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Selection Criteria“, TAIEX састанак и радионица ,,Успостављање система за
примену Оцене прихватљивости у Републици Србији” и др.).

Треба истаћи да је крајем 2015. године започета реализација два Уговора од
највишег значаја за процес успостављања еколошке мреже у Републици Србији,
укључујући Natura 2000 систем, и један пројекат усмерен на израду црвених листа и
црвених књига појединачних група организама:

• „Изградња капацитета за имплементацију стандарда и конвенција правне
тековине ЕU у области заштите природе – успостављање мреже Natura 2000“
(Capacity Building to implement acquis standards and conventions in nature
protection – establishment of Natura 2000),

• „Успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије“ и
• Израда црвене књиге флоре, фауне и гљива у Републици Србији“.

Пројекат „Изградња капацитета за имплементацију стандарда и конвенција правне
тековине ЕU у области заштите природе – успостављање мреже NATURA 2000“ је
требало да траје две године (новембар 2015 - новембар 2017) уз финансирање
средствима Инструмента за претприступну помоћ (Instrument for Pre-accession
Assistance – IPA) 2012, намењених пружању подршке земљама кандидатима за
чланство у ЕУ. Циљеви пројекта су били јачање капацитета свих заинтересованих
субјеката у овом процесу (надлежна државна управа, стручне установе и локална
самоуправа и друге релевантне организације). Пројекат је предвидео и јачање
капацитета свих учесника овог процеса мапирањем станишта и инвентарисањем
врста на изабраним „пилот“ подручјима, успостављањем основе за управљањем
потенцијалних Natura подручја и унапређењем комуникације и јачањем свести
јавности о мрежи Natura 2000. Реализација пројекта је била поверена конзорцијуму
Balcon из Мађарске, а Завод за заштиту природе Србије је један од главних учесника
и корисника пројекта, поред надлежног Министарства, Покрајинског завода за
заштиту природе АП Војводине, Републичког геодетског завода и других стручних
установа и организација које се баве и располажу подацима из области заштите
природе. Завод је у складу са пројектним задацима пружио сву неопходну
логистичку и стручно-техничку подршку предвиђену за овај период. Међутим,
крајем августа 2016. године пројекат је прекинут са реализацијом.

На основу Извештаја о напретку пројекта који је припремио Balcon Конзорцијум
(август 2016), реализоване су следеће активности:

• израђена је прва верзија „Приручника за идентификацију типова станишта
Србије значајних за Европску унију“;

• припремљена је карта биогеографских региона у Србији;
• урађен је нацрт референтне листе типова станишта у Србији са Анекса I

Директиве о стаништима;
• урађен је нацрт референтне листе васкуларних биљака, маховина, сисара,

гмизаваца, водоземаца, риба, лептира, тврдокрилаца, правокрилаца, вилиних
коњица, ракова и мекушаца са Анекса II Директиве о стаништима;

• припремљена је финална листа птица са Анекса I Директиве о птицама и
миграторних врста птица;

• дат је предлог за укључивање врсте Eremophila alpestris balcanica на Annex I
Директиве о птицама;
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• извршена је анализа процене доступности, квалитета и квантитета постојећих
података о врстама и типовима станишта Natura 2000 на основу упитника
(online questionnaires);

• израђене су пилот смернице за мапирање и процену Natura 2000 врста
акватичних бескичмењака присутних у Србији;

• извршен је одабир пилот подручја, утврђен је план и календар теренских
истраживањае и започета су теренска истраживања мапирања станишта и
врста;

• објављени су први лифлети, саопштења и билтен о самом пројекту који је и
званично представљен, а и припремљен је концепт за веб страницу за Natura
2000 у Србији итд.

Као посебно значајан допринос успостављању еколошке мреже Републике Србије
представља почетак реализације пројекта „Успостављање еколошке мреже на
територији Републике Србије“, на основу Уговора склопљеног између Завода за
заштиту природе Србије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
На основу овог Уговора пројекат је формално започет крајем децембра 2015. године,
када је Завод за заштиту природе Србије закључио:

- са Биолошким факултетом Универзитета у Београду Уговор о достављању
података и обављању услуга за типове станишта и остале групе (маховине,
васкуларне биљке, фауна бескичмењака, фауна риба, фауна водоземаца,
фауна гмизаваца, фауна сисара и гљиве) везаним за успостављање еколошке
мреже у Републици Србији и

- са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије из Новог Сада Уговор о
достављању података и обављању услуга о птицама везаним за успостављање
еколошке мреже у Републици Србији.

На основу уговорних обавеза, Биолошки факултет Универзитета у Београду је
новембра 2016. године доставио финални извештај о реализацији прве фазе пројекта
у оквиру којег су реализоване следеће активности:

• формирани су експертски тимови у које је укупно укључено 83 експерата за
ГИС, станишта, алге, гљиве, лишајеве, маховине, биљке, рибе, водоземце,
гмизавце, слепе мишеве, сисаре, бескичмењаке;

• формиране су листе потенцијално угрожених врста Србије за које се у току
пројекта прикупљају подаци (листа од 3528 таксона који су присутни на
листама Директиве о стаништима, Бернске конвенције и Правилника о
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста или су
врсте ендемичне, реликтне, ретке и потенцијано угрожене);

• израђен је „Протокол о сакупљању, обради, организацији и управљању
подацима“;

• дефинисани су „Стандарди Центра за информације о биодиверзитету за
прикупљање података“;

• формирана је база података о дистрибуцији потенцијално угрожених врста и
станишта Србије у складу са дефинисаним Протоколом и Стандардима
(укупно је унето у базу 11072 податка о стаништима и 71331 податак о
врстама);

• за све групе је урађена прелиминарна ГИС анализа података о распростањењу
потецијално угрожених врста и станишта Србије;
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• написана је прва верзија „Приручника за идентификацију типова станишта
Србије значајних за Европску унију“ а размотрена је и прихваћена
„Методологија картирања станишта и врста“, коју су за потребе рализације
ИПА пројекта предложили представници Balcon Конзорцијума;

• израђен је први нацрт „Генерализована класификација станишта Србије
(ГКСС)“;

• дато је мишљење о присуству алпског биогеографског региона у Србији;
• дате су препоруке за реализацију активности у 2017. години.

Друштво за заштиту и проучавање птица из Новог Сада је у складу са уговорним
обавезама, у новембру 2016. године такође доставило финални извештај о
реализацији прве фазе пројекта у оквиру којег су реализоване следеће активности:

- израђен је план активности за пројектни период;
- формиран је експертски тим кога је чинило 24 сарадника;
- израђена је листа за заштиту приоритетних врста (укупно је издвојено 313

таксона) за потребе успостављања еколошке мреже, укључујући
израду/верификацију референтне листе приоритетних врста птица за потребе
успостављања Natura 2000 система заштићених подручја (SPA);

- извршено је прикупљање, верификација и дигитализација постојећих
података о птицама са листе за заштиту прироритетних врста (укупно 45257
података о врстама је унето у базу података);

- утврђена је методологија картирања птица и обука тимова за њихово
картирање и

- израђен је план активности за наредне фазе пројекта.

Завод је са своје стране учествовао, надзирао и координирао извршење оба наведена
пројекта.

Са циљем усаглашавања са међународним документима (Директива о стаништима и
Директива о пштицама, Бернска конвенција), а што ће допринети утврђивању и
успостављању еколошке мреже у Србији, у 2016. години је Завод учествовао у
изради измена и допуна листа врста на Прилозима I и II Правилника о проглашењу и
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива,
њихових назива и статуса на националном и међународном нивоу.

Такоће је учествовао и у изради нацрта Уредбе о оцени прихватљивости, као
најзначајнијег подзаконског акта и поступка којим се оцењује могућ утицај
стратегије, плана, основе, програма, пројекта, радова или активности на циљеве
очувања и целовитост подручја еколошке мреже.
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1.4.2. ПРОЈЕКТНЕ ТЕМЕ

Реализованo je двадесет две пројектне теме из области биодиверзитета, од чега се
једна односила на биљне врсте, а остатак истраживања је био посвећен различитим
животињским групама. У највећем делу истраживане врсте и њихова станишта се
налазе на листама Европске директиве о стаништима и Европске директиве о
птицама, те представљају елементе националне еколошке мреже и европске мреже
НАТУРА 2000.

Нереализоване теме из области биодиверзитета:

- Мониторинг биљне врсте карпатске тоције (Tozzia alpine ssp.carpatica) на Шар
Планини и Проклетијама није реализован услед немогућности слободног кретања на
територији предвиђеној за испитивање.

- Мониторинг госпине папучице (Cypripedium calceolus) планиран је за јун 2016.
међутим, због лоших временских услова, екипа стручних сарадника није стигла до
Трема, локалитета наведене врсте. Обилазак није вршен након тога, обзиром да је
период цветања био завршен.

- Мониторинг приоритетних врста ихтиофауне, батрахофауне и херпетофауне у
сливу реке Тимок и прелиминарно одређивање NATURA 2000 подручја, због
неповољних временских услова није започето. Планира се рад у 2017. години.

МОНИТОРИНГ ВЕНЕРИНЕ ВЛАСИ (Adianthum capillus veneris)
Специјални резерват природе „ВЕНЕРИНА ПАДИНА“

Биљнa врстa венерина влас (Adiantum capillus-veneris L.) у Србији се среће у виду
малобројне популације у Звоначкој бањи, у оквиру СРП „Венерина падина“. Због
изразите реткости и угрожености у нашој земљи, врста је уврштена у Црвену књигу
флоре Србије као крајње угрожени таксон, а на основу Правилнкика о СЗ и З
врстама сматра се строго заштићеном врстом.

Опстанак венерине власи директно зависи од дотока воде са оближњег термалног
извора. Услед проблема који су настали након каптирања извора, у тренутку када је
врста била на ивици опстанка, доток воде је обезбеђен вештачким путем, преко
система цеви и млазница, којима се вода спроводи до самог станишта.

Опстанак јединог природног станишта строго заштићене биљне врсте венерина влас
(Adiantum capillus-veneris L.) у Србији, директно зависи од спровођења мера активне
заштите. У том погледу, стручни сарадници су извршили проверу и чишћење
система за доток воде неколико пута током 2016. године.

Популација венерине власи је тренутно стабилна. Јединке које су у сенци су
виталније од оних које су директно изложене сунцу. Неопходно је наставити редован
мониторинг, нарочито док се не именује нови Управљач заштићеног подручја.
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Мишљењем надлежног Министарства о измени Уредбе о заштити СРП „Венерина
падина“ (353-02-2304/2015-17 од 22.12.2015.године - 03 бр. 022-18/3 од
08.01.2016.године) Заводу је предложено да још једном размотри врсту заштићеног
подручја за Венерину падину и да изврши ревизију Студије кроз коју ће бити
предложен и нови управљач. Завод је током 2016. године  извршио ревизију и
предложио подручје као Заштићено станиште I (прве) категорије. За управљача је
предложено ЈП „Србијашуме“ Студија је предата надлежном Министарству на даљу
процедуру 2016.године.

МОНИТОРИНГ МЛАДИЦЕ (Huchо hucho)  У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ

Младица се налази на листама Бернске Конвенције (Прилог III – заштићена врста
фауне; Резолуцијa 6. – врсте које захтевају посебне мере заштите станишта), као и на
листама Директиве о очувању природних станишта и дивљих биљних и
животињских врста (Прилог II – врсте чије очување захтева проглашење посебно
заштићених подручја; Прилог V – врсте због чијег се узимања из природе и
експлоатације могу применити мере управљања).

На националном нивоу младица има статус заштићене дивље врсте, а у складу са
легислативом из области рибарства, ловостај на младицу је од 1. марта до 31. августа
и забрањен је лов и промет примерака величине испод 100 cm.

Након ихтиофаунистичких истраживања Трешњице (2013, 2014), Поблачнице (2014),
Годуље (2014, 2015) и доњег тока реке Увац на локалитету манастира Увац (2015),
крајем јула 2016. године је настављено прикупљање података о присуству младице
Hucho hucho у горњем току реке Увац (локалитет Доње Гоње/Котлуша) и реке Вапе
(локалитет Градац – Драгојловиће) за потребе ревизије студије заштите Специјалног
резервата природе „Увац“ и проширења граница заштићеног подручја. Наведени
водотоци се уз Дрину, Лим, Ибар, Ђетињу и Моравицу (некада и реку Трешњицу),
убрајају међу најважнија регистрована станишта ове врсте у Србији. Сами
локалитети и налази младице и осталих евидентираних врста риба и ракова су
фотографисани, а извршено је и позиционирање тачака уз помоћ GPS уређаја.

МОНИТОРИНГ ВРСТА РИБА ИЗ ПОРОДИНЕ ЈЕСЕТРИ (Acipenseridae)
И ХАРИНГИ (Clupeidae) НА ПОДРУЧЈУ ДУНАВА НИЗВОДНО ОД  ХЕ
„ЂЕРДАП II”

Рибе из породице јесетри и харинги су анадромне, миграторне врсте које живе у
Црном мору, а ради мреста залазе у Дунав. У Србији су евидентиране на делу
Дунава у дужини од 17,8 km низводно од ХЕ „Ђердап II“ до српско-румунско-
бугарске границе и ушћа Тимока. Ово је једино преостало подручје у нашој земљи
на коме се још увек ради мреста могу срести врсте као што су руска јесетра Acipenser
gueldenstaedtii, сим A. nudiventris, паструга A. stellatus и моруна Huso huso, док се за
атлантску јесетру A. sturio сматра да је ишчезла из црномрског слива. Из породице
харинги, у Дунав залазе црноморска харинга Alosa immaculata и азовска харинга A.
tanaica.
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На националном нивоу, изузев кечиге A. ruthenus, која представља заштићену дивљу
врсту, све остале врсте из породице јесетри и харинги су строго заштићене. У складу
са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, трајно је забрањен
улов свих наведених врста, изузев кечиге, на коју се примењује привремена забрана
улова у периоду од 1. марта до 31. маја и лов и промет испод 40 cm.

Према Директиви о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских
врста (Директива о стаништима), атланска јесетра се налази на Прилогу II
(животињска врста од заједничког интереса чије очување захтева проглашење
посебно заштићених подручја) и Прилогу IV (животињска врста од заједничког
интереса којој је потребна строга заштита). Остале јесетарске врсте се налазе на
Прилогу V (животињска врста од заједничког интереса због чијег се узимања из
природе и експлоатације могу применити мере управљања), док се харинге налазе на
прилозима II и V. Све врсте се налазе и на листама Бернске конвенције а миграторне
јесетарске врсте и на анексима Бонске конвенције. Активности на реализацији ове
пројектне теме током 2016. године биле су усмерене на прикупљању литературних
података о јесетрама (Acipenseridae) и харингама (Clupeidae).

МОНИТОРИНГ ПО ПРОЈЕКТНИМ ТЕМАМА ИЗ ОБЛАСТИ
БИОДИВЕРЗИТЕТА БАТРАХО И ХЕРПЕТОФУНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

По пројектним темама из области биодиверзитета, у периоду од 05. до 08. Маја, као
и у периоду од 22. до 26. јуна, обављен је теренски обилазак Пчињског округа у
склопу мониторинга заштићених и строго заштићених врста фауна водоземаца и
гмизаваца по пројектним темама.

Мониторинг станишта стр. заш. врсте - Triturus karelinii (arntzeni) и Testudo
hermanni, на четири локалитета: Златарица (Вртовац), Беровачко језеро, Боровско
поље и Грза. Затим, мониторинг станишта стр.заш. врсте чешњарке – Pelobates
fuscus, на мртвајама и барама Јужне Мораве. Мониторинг станишта и стр.зашт.врсте
планински мрмољак Ichtyosaura alpestris и Vipera berus на простору власинског
басена, Бесне кобиле и планине Валози, као и редовно праћење стања популација
грчке корњаче Testudo graeca у долини Пчиње и у Прешевској долини.

МОНИТОРИНГ СОВА У СРБИЈИ

У оквиру пројектне теме „Мониторинг сова у Србији“, у току 2016. године обављена
су теренска истраживања на подручју Жељина, а кроз одвојени пројекат и Стара
планина, по методологији за истраживање ноћних грабљивица у циљу утврђивања
њихове бројности и просторног распореда, што као крајњи циљ има израду смерница
и мера заштите подручја и одрживог коришћења. Наиме, сва стара, делом осушена и
шупља стабла у шумским комплексима се секу и извлаче из шума. Међутим, то
представља велики проблем за већи број врста птица, које као места гнежђења
користе природне дупље у стаблима. Сечом тих стабала врсте птица, губе адекватна
места гнежђења, ноћења и презимљавања, као и изворе хране. Постављање
вештачких дупљи представља вид активне заштите птица, које као место гнежђења
користе те дупље. Самим постављањем вештачких дупљи омогућава се даље
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праћење циљаних врста птица које их населе. Постављањем вештачких дупљи
успоставља се мониторинг који представља дугорочно праћење стања, дистрибуције
и динамике врста. Осим прсћења успешности гнежђења и састава врста које ће да
користе вештачке дупље, могуће је маркирати (обележити) те врсте у циљу праћења
кретања, али и узимања узорака (крв и брисеви) за лабораторијске анализе, које
указују на присуство или одсуство заразних болести у популацији птица у
природним срединама. На овај начин, добија се кумулативна слика, стања животне
средине на истраживаним подрчјима добијена на основу индикатора (птица), с
обзиром да су птице одлични индикатори, јер су редовно присутне у границама
подручја и „трпе“ утицаје животне средине.

Врсте сова које су биле предмет истраживања и праћења су:
• дугорепа сова Strix uralensis
• шумска сова Strix aluco,
• гаћаста кукумавка Aegolius funereus

Све три врсте сова (шумска и дугорепа сова, гаћаста кукумавка) су строго заштићене
на основу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010,
47/2011, 32/2016). Дугорепа сова и гаћаста кукумавка се налазе на Додатку I
Директиве о птицама ЕУ (2009/147/EC), а све три врсте се налазе на Додатку II
Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта.

Пројектом се, поред наведених активности, трага и дефинише статус гаћасте
кукумавке на Старој планини, с обзиром да није потврђено присуство ове врсте, док
тип станишта који захтева постоји на Старој планини.

Током 2016. године постављено је нових 60 вештачких дупљи за гнежђење наведене
три врсте сова, као и инфо табле са садржајем који прати пројектну тему.

На подручју Жељина претраживане су територије дугорепе сове, као и шумске сове
и гаћасте кукумавке. На више локација мапиране су породице шумске сове. Након
наласка гаћасте кукумавке на Жељину 2014. године, циљ је био детаљније
претраживање у циљу праћења дистрибуције и величине популације ове врсте, али
врста није пронађена 2016. године.

Током истарживања ноћних птица грабљивица, прикупљени су подаци и о осталим
врстама птица, али ће се њихово детаљније истраживање обавити током наредниих
Пројектних периода.

Истраживања спроведена током 2016. године представљају наставак детаљног
истраживања и мониторинга који ће у будућности бити свеобухватнији и прецизнији

МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ЛЕШИНАРА У СРБИЈИ

Образложење теме: од четири врсте лешинара које живе у Србији три су нестале -
брадан, црни лешинар и бела кања, а једна је угрожена - белоглави суп. Такође, све
ове врсте су угроженe на Балкану и Европи. Сви лешинари Србије су строго
заштићене врсте према Правилнику о проглашењу строго заштићених и
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заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ бр
05/2010 и 47/2011); све врсте лешинара Европе су заштићене међународним
конвенцијама (Бернском, Бонском и Вашингтонском) које је потписала и Србија;
црни лешинар је глобално угрожена врста (црвена листа ИУЦН, а бела кања  и
брадан се налази на европској црвеној  листи  (на европској ИУЦН и на BirdLife
International листи СПЕЦ категорије 1 и 3). Лешинари су једна од најугроженијих
група животиња на свету. Пројекти њихове заштите и обнове су задњих деценија
приоритет у скоро свим земљама Европе и већем делу њихових ареала.

Мониторинг и цензус белоглавог супа 2016. године

Теренска истраживања: СРП “Увац” – Радоињско језеро и Павловића Брод – 8.-
9.03.2016; и СРП «Клисура реке Милешевке» – 27–30. априла 2015; 22-26. јуна 2015;
24-27. новембра 2016. године. Учесници: Братислав Грубач (руководилац), Милош
Радаковић и чувари СРП „Увац“ и СРП „Клисура реке Трешњице“.

Мониторингом свих познатих (осам) колонија белоглавог супа на три локалитета у
Србији утврђено је укупно присуство око 160 парова белоглавих супова, а преко 130
парова је започело гнежђење. Цензусом од 24-27. новембра 2016. године утврђено је
укупно присуство 374 јединки. На основу мониторинга и цензуса 2016. године
утврђено је да је стање популације белоглавог супа у Србији стабилно и да је у
даљем  порасту. Утврђена је досада највећа забележена бројност птица ове врсте у
Србији током задњих неколико деценија. Такође, С. Пузовић је нашао два нова
гнездећа пара на масиву Оштрика код Бистрице што указује да се подрулје гнежђења
ове врсте код нас шири на ранија или историјска места гнежђења. Током 2016.
године забележено је присуство црног лешинара Aegypius monachus на подручјима
СРП „Увац“ и СРП „Клисура Милешевке“ (појединачне - 1 или 2 јединке).
Појављивање ове врсте задњих година у дисперзији представља значајан феномен
имајући у виду да је оба врста бивша гнездарица Србије која је исчезла током 1960-
1970-их година. Поједачне беле кање Neophron percnopterus забележене су на
хранилишту у СРП „Увац“.  Такође, један иматурус брадан Gypaetus barbatus праћен
сателитском телеметријом забележен је на подручју НП „Ђердап“ 14-15. октобра
2016. године. Птица названа „Адонис“ (мужјак у трећој години живота) пуштен је у
НП Севен (Француска) у оквиру пројекта реинтродукције брадана 2014. године.
Птица је током трогодишње дисперзије допрла до НП „Ђердап“ где јој се губу даљи
траг због истрошености батерије. Ово је први случај присуства брадана на подручју
Србије после неколико деценија од његовог нестанка као птице гнездарице
(последњи пароваи су гнездили током 1950их).

Морталитет – угрожавајући фактори

Према званичним извештајима и другим подацима управљача (СРП „Увац“) у току
2016. нађено је седам угинулих белоглавих супова:

- Припадници чуварске службе СРП „Увац“ су 22.01.2016. су на хранилишту
„Манастирине“ пронашли тешко повређеног белоглавог супа. 24.01.2016.
птица је пребачена до СВО ветеринарске клинике „Шојић“. Према званичном
извештају др Богдана Шојића одрасла птица је била у стању шока, слабо је
реаговала на манипулације и тешко је дисала. На карпалном зглобу левог
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крила нађена је крвава рана пречника 1 cm. На основу прегледа сматра да је
повреда настала услед рањавања птице ватреним оружјем и пада који је
наступио након тога и који је довео до контузије грудног коша и повреде
унутрашњих органа. Птица је угинула 25.01.2016.

- Према Милораду Курћубићу (СРП „Увац“) нађени су остаци угинулог  (скоро
сасвим поједеног) белоглавог супа изнад клисуре Вељушнице 10.02.2016.
године. Птица је имала крилни маркер црвене боје број 19, метални прстен
број S 700 436 на десној нози и пластични прстен ознаке S 25 на левој нози.

- Према Марку Обућини – чувар СРП „Увац“ (24.02.2016.) чобани су нашли
остатке полупоједеног белоглавог супа код села Лопиже (код Сјенице,
подручје СРП „Увац“).

- Према Марку Обућини нађени су остаци леша једног белоглавог супа иза
хранилишта на Манастиринама 28.02.2016.

- Према Марку Обућини нађен је један угинули младунац белоглавог супа који
је испао из гнезда код Ушпачке пећине 8.06.2016.

- Према Небојши Радишићу (чувар СРП „Увац“) један тешко повређени
младунац белоглавог супа са поломљеним крилом нађен је испао из гнезда у
Кладничкој реци 2.06.2016. године. Овај младунац је касније угинуо после
безуспешних акција спашавања од стране ветеринарске службе ЗОО Палић.

- Према Ноиваку Пејовићу (СРП „Увац“) нађен је један угинули белоглави суп
на хранилишту у СРП „Увац“ 6.06.2016. године.

Према званичним извештајима нађена су повређена или у тешком стању и
изгладанелости три белоглава супа.

- Према Марку Обућини једна жива повређена млада птица нађена је код
Буђева код Карајукића Бунара 30. 06. 2016; 1.07. 2016 је пребачена у
ветеринарску клиснику СВО „Шојић“ у Чачак а касније у ЗОО Палић где јој
је ампутирана нога; птица се још увек налази у прихватилишту ЗОО врта у
Палићу.

- Један повређени белоглави суп који није могао да лети је нађен на
Радоињском језеру 20. 09.2016. Птица је после успешног опорвака пуштена
13.11.2016. на подручју СРП „Увац“ .

- Један изгладнели младунац ухваћен је 23.10.2016. године на месту Равни
(СРП „Клисура реке Трешњице“). Птица је предата Управљачу и сада се
налази на опоравку у волијери СРП „Клисура реке Трешњице“ и биће
пуштена у природу после комплетног опоравка.

Током 2016. године на подручју Сјеничког језера (СРП „Увац“) забележено је често
узнемиравање белоглавох супова и других врста птица због неконтролисаног
кретања чамаца (углавном у туристичке сврхе). Сумња се да су нека легла
белоглавих супова и других врста птица уништена услед узнемиравања од
превеликог броја присутних туриста унутар СРП.

Према разним анкетама и непотврђеним информацијама са терена постоје сумње да
су на подручју Нове Вароши тровани пси током фебруара 2016. године. Такође,
постоје сличне информације о тровању вукова на подручју Медведника током лета
2016. године.
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Пуштање опорављених птица

Четири (4) иматуруса бeлоглава супа која су била на опоравку у волијери за птице
грабљивице у СРП „Увац“ су успешно пуштена 9.03.2016. године (они су се
налазили на опоравку од августа 2015. године):

1. – imm: метални прстено број 700 656, зелени пластични прстен ознаке S44,
крилни маркер број 27 на десном крилу;

2. – imm: метални прстен број 700 564, зелени пластични прстен ознаке S090;
3. – juv/imm: метални прстен број 700 541; нема других ознака;
4. – imm: метални прстен број 700 540; зелени пластични прстен ознаке S088

на левој нози, крилни маркер број 40 жуте боје на левом крилу.

Неопходно даље праћење стања у колонијама и сузбијање појава илегалног тровања
звери и убијања (белоглавог супа и дригих е птица грабљивица.

МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ОРЛОВА У СРБИЈИ

Образложење теме: популације свих орлова (који живе у Србији) су веома
редуковане и више или мање све врсте орлова су веома угрожене у Србији, на
Балкану, у Европи и у свету. Све врсте орлова у Србији су строго заштићене врсте
према Правилнику о проглашењу строго заштићених и заштићених дивљих врста
биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ бр 05/2010 и 47/2011); све
врсте орлова су строго заштићене или заштићене међународним конвенцијама
(Бернском, Бонском и Вашингтонском); орао крсташ, црни орао и орао белорепан су
глобално угрожена врсте (црвена листа ИУЦН и на BirdLife International листи
СПЕЦ категорија 1, а орао кликташ се налази на листи СПЕЦ 2). Пројекти њихове
заштите и обнове су задњих деценија приоритет у скоро свим земљама Европе и
већег дела света где оне живе.

Обављен мониторинг и преглед гнезда белорепана Haliaeetus albicilla на
следећим локалитетима: Липовача код Поникве – пар јегнездио (13.03.2016. – Р.
Николић) али вероватно није подигао младунца (крај јуна 2016 – М. Радаковић);
Храстовача код Кличевца (20. Одељење) – пар је започео гнежђење (9.03.2016. – Г.
Костић) али није подигао младунца – легло је пропало услед узнемиравања (Г.
Костић; јуна 2016. – М. Радаковић); ушће Велике Мораве у Дунав код Кулича – пар
је успешно гнездио на новој локацији (крај јуна 2016. – М. Радаковић); обала Дрине
код Лешнице – пар је вероватно започео гнежђење (14.03.2016.) али, због
експлоатације песка на око 150-200 m од гнезда код Аземове баре, легло је пропало
(Ж. Новаковић); Зворничко језеро – пар или по једна птица су посматране током
зиме и пролећа 2016. – могуће гнежђење (М. Ћирић); Чезава на обали Дунава (НП
Ђердап) – посматрана је свадбена парада пара у зиму 2016. – могуће гнежђење на
обали Дунава (М. Милосављевић).

Обављен преглед и мониторинг сурог орла Aquila chrysaetos на следећим
локалитетима: Мали Штрбац (НП Ђердап) – пар (1 ад. + 1 субад. 4.02.2016.); Велики
Штрбац – 3 инд. октобра 2016. (М. Пашић);  Босман – Соколовац (НП Ђердап) – пар
10.03.2016. (Д. Јанкуловић); клисура Ресаве – пар 15.02. и 27.05.2016.; Велика Треста
(Дубашница – Бељаница) – вероватно 3 инд. – почетак септембра 2016. (анкета);
планина Ртањ – пар (1 ад. + 1 им.) – 26.05.2016.; планина Тупижница – 1 инд. јул
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2016. (С. Зечевић); Сићевачка клисура – пар (1 ад. + 1 им.) – 26.03.2016; Орлова
стена – Сврљишке планине – пар (1 ад. + 1 суб. 26.и 30. 03., 21.04. и 6.07. 2016.) –
није се гнездио; Сува планина – по 1-2 (пар) маја и јуна 2016. (М. Стевановић и Н.
Јонић); клисура Височице (ПП Стара планина) – могуће/вероватно пар + 1 јув. (по
анкети); Голем камен на Видличу – пар + 1 јув. (В. Манић); Росомачки вис – пар
(12.03.2016.) а затим једна птица вероватно нестала (Д. Панајотовић; анкета); кањон
Јерме (СРП „Јерма“) – пар (18. и 30.04. 2016.); Гребен планина код Петачинца – 1-2
инд. – 18.04.2016;  Треска – околина Луковске бање – пар 2.07.2016. (анкета);
Дебело брдо – Јабланик – 1 – 2 јед./пар – 11.02. и 21.03.2016. (Д.Ђекић); Повлен –
Остреш код Јеља (гнездио на Таорској стени) – 1 јув. 28.07.2016. (О. Крнетић и Н.
Маџаревић); Медведник – 1-2 инд. (пар) пролеће и јул 2016. (Н. Маџаревић и Д.
Ђекић); Бошковац (СРП „клисуре реке Трешњице) – пар (1 ад. + 1 им./субад.) –
24.05.2016. (Д.Ђекић); Турски камен – Соколске планине – 1 ад. 25.03.2016; клисура
Љубовиђе – 1 ад. 25.03.2016. (Д. Ђекић); Пећанске стне код Лаза – 1 инд. јула 2016.
(Д. Ђекић); кањон Дервенте (НП Тара) – пар (близу гнезда) 19.06.2016; клисуре
Рзава код Мочиоца – пар на гнезду маја 2016. (Б. Грубач) - подигао 1 младунца (Б.
Рудић); Кладничка река (СРП „Увац“) – пар + 1 јув. 31.08.2016. (М. Обућина);
клисура Увца – пар (1 ад. + 1 субад.) вероватно пар из клисуре Вељушнице
16.10.2016; Јадовник код Доњих-Горњих Страњана – пар (вероватно није гнездио) –
15.05.2016. (Н. Дучић);

Патуљасти орао Aquila pennata је забележен у околини Прешева (1 инд.
23.05.2016.).

Пругасти орао Aquila fasciata је само једном забележен у долини Пчиње – Козјаку
(1 инд. 12.07.2016.). Ова ретка птица је долетела из правца Македоније и одлетела
брзо и далеко у правцу запада.

Веома ретки орао кликташ Clanga pomarina је забележен само на подручју Великог
Штрпца у НП Ђердап (1 ад. 26.06.2016.) и код Врбовца – обронцима Буковика (З.
Илић – 1 инд. 24.06.2016.).

Орао змијар Circaetus gallicus је забележен на локалитетима: Сићевачка клисура
– Сврљишке планине – пар у лову (7.07.2016.); на подручју Вао стене на Мокрој
Гори – пар на територији (18.06.2016.),  на подрчју долине Пчиње и обронака Козјака
– по 1 инд. (11. и 14.07. 2016.); на Соколици – Бељаници (по 1 инд. на територији 7. и
27.05.2016.), у околини Јабланице код Бољевца (С. Прерадовић – 1 инд. 26.05.2016.),
на Соколовом камену на Сувој планини (1 инд. 18.05.2016.), код Дивљанског језера
код Беле Планаке (И. Радојковић - 1 инд. 27.04.2016.), на путу код Влајковца у
околини Бруса (В. Бједов – нашао 1 инд. 23.04.2016; тешко повређена птица је
касније угинула) и на Китоњи код села Бистрице у околини Нова Вароши (М.
Главоњић – 1 инд. 29.06.2016.).

Учесници: Братислав Грубач (руководилац), Милош Радаковић и чувари заштићених
подручја (СРП „Увац“ и СРП „Клисура реке Трешњице“ и других), као и други
учесници.

Неопходно интензивирање пројекта и предузимање мера активне заштите познатих
гнезда и гнездећих територија. Уочени озбвиљни проблеми око заштите места
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гнежђења (нпр. уочени случајеви пропадања легала и напуштање територија орла
белорепана услед узнемиравања током 2016.).

МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА СИВОГ СОКОЛА У СРБИЈИ

Образложење теме: сиви соко Falco peregrinus је био угрожена врста на знатном
делу ареала (посебно у Европи и Северној Америци) током друге половине 20. века
услед неконтролисане примене ДДТ-а и других органо-хлорних једињења, убијања,
пљачке гнезда и других негативних утицаја. Крајем 20. века његове популације су се
обновиле у  земљама Европе и делом Северне Америке и достигле су своје
потенцијалне могућности популације. Међутим, у Србији је, услед неконтролисаног
илегалног убијања и прогањања сивог сокола и других птица грабљивица од стране
голубара, дошло до његовог исчезавања из многих области током последње
деценије. Савремена бројност је процењена на око 20-30 парова са тенденцијом
даљег пада. Циљ ове пројектне теме је да се утврди савремена популација, узроци
њеног пропадања и предложе конкретне мере и активности заштите. Током 2014.
године започет је рад на прикупљању података стања популације и узрока њеног
пропадања. На основу добијених резултата биће предложене ургентне мере.

Обављене теренске активности 2016. године: Мониторинг и заштита орлова и
сивог сокола на подручју Источне Србије (НП Ђердап, Храстовача, ушће Велике
Мораве, подручје Кумана код Великог Градишта, Дубоке код Кучева, Ваља Маре,
Ртња, Честобродице и Горњачке клисуре), 18–22. маја 2015. Остали подаци
прикупљени током других теренских истраживања Завода и самосталних
посматрања током 2016. године

Током прегледа и мониторинга 2016. године присуство сивог сокола је забележено:
Каблар – пар (подигао два младунца), Јежевички стјеник – пар (1 ад. + 1 им.);
Шарено платно – пар (О. Крнетић); Кладничка река – пар са 1 јув. (М. Главоњић );
Оштрик – пар + 1 јув.; Радованска река – јужни Кучај – нађен пар (на гнезду са
оперјаним младунцем), Ресавска клисура – пар на гнезду (са два оперјана младунца),
Бељаница - пар (на гнездећој територији).

Углавном су појединачне јединке сивог сокола посматране на познатим
локалитетима гнежђења : Ртањ – 1 инд. (на познатој територији гнежђења), у
клисури Вучјанке (С. Кулић – 1 инд. на познатој гнездећој територији),  у клисури
Лима – по 1 инд. (Н. Дучић); у Постењској реци (женка на гнездећиој територији),
код ушћа Пањице у Велику Моравицу (анкета Б. Шојића – октобра 2016.), код Горње
Љубовиђе (Б. Рудић – млада женка, Зворничко језеро (по анкети на гнездећој
територији), на Јабланику (1 инд по Н,. Маџаревићу), клисура Брњице (М. Раковић),
на Великом Штрпцу (М. Пашић), Мали Штрбац (1 инд, - могуће гнежђење),
Џервински камен (1 инд. - могуће гнежђење), Белава код Станичења (по анкети 1-2
инд.), басарски камен (1 инд.), код Чоловића стијена и клисури Увца код Ушачке
пећине (по 1инд.), у Јелашничкој клисури (1 инд.), у клисури Трешњице (1 инд.) и у
клисури Јерме (1 инд.).

Сиви соко је посматран и на разним местима, у кретању или лову (без познате
територије): хранилиште у клисури Увца (1 инд. августа 2016.), у Крагујевцу (у
лову), у Чачаку (2-3 јед.), код Брзана код Јагодине (1 у лову), у Јагодини (по 1-пар
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птица у лову), код Ћуприје 81 у лову), у Параћину (1 инд. у лову), у Сврљигу (по 1 –
2 јед. улову), у Нишу (могуће да постоји гнездећи пар), Пријепољу (Н. Дучић - по
1инд.), на Зеленици на Сувој планини (анкета 1 инд.), код села Лукање на Јастрепцу
(анкета - 1 инд. у лову), на Ливадици на Бесној кобили (1 инд. у лову), у Врањској
Бањи, Пирот (1-3 инд. лове), Сокољ на Гочу (по анкети 1 инд.), у клисури Љуберађе
(С. Кулић - 1 инд.),  Ужичка пожега (по 1 инд.), код Врбовца на обронцима Буковика
и у Соко бањи (по 1 инд.), у Београду (вероватно неколико инд.), у Лесковцу (по 1
инд.), ушће Западне Мораве код Сталаћа (М. Радаковић -2 инд. зими),

Сиви соко није нађен током мониторинга или прегледа 2016. на великом броју
познатих територија гнежђења: на Медведнику,  на Метођи на Копаонику, на Мркоњ
вису код Медвеђе, у клисури Пчиње – Козјаку, на Уљу и на Плешу (Сврљишке
планине), у Сићевачкој клисури, на Радановом камену,  на Соколовом камену на
Сувој планини, на Соколици на Вујан планини, у клисури Оровичке реке, код
Суводања на Медведнику, на Вао стени код Мокре Горе, у клсиури Деревенте, у
клисури Раче и клисури Дрине (НП Тара), у клисуири Грачанице код Бродарева, на
Трески код Луковске бање, на Соколици код Бистрице, на Јевачким стенама код
Ивањице, на Мучњу, код Крчмара на Маљену, на Цикотској стени код Косјерића, у
клисури Ђетиње код Ужица, на Бољетинском гребену, на Момином камену у долини
Јужне Мораве, на Карпи код Прешева, на Голашу изнад Семчета на Сувој планини,
на Радану код Петровца, на Лабуковачком камену, у клисури Свељишког Тимока, на
Росомачком вису, на Бошковцу у клисури Трешњице, код Оровичке Планине у
клисури Оровичке реке или Љубовиђе, у клисури Студенице, на врелу Вапе, у
клисури Темске реке, на Тупижници, у Зли Долу код Петачинца,  на Големом Столу,
на Стеноваку код Старог Глога,  на Самањацу код Честобродице и у клисури Црнице
код Сисевца.

Даље анкете потврђују да постоји масовно убијање сивог сокола широм Србије од
стране голубара пре чему се користе разне методе (од удица до отрова).

Закључак: популација сивог сокола у Србији је скоро потпуно разбијена што
показују резултати мониторинга – велики број напуштених територија и већи број
лутајућих птица које су имигрирале из суседних области. Неопходан детаљан
мониторинг и праћење успешности, као и надзирање познатих активних гнезда
током 2017. године.

МОНИТОРИНГ И СТАЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ДИВОКОЗЕ (Rupicapra rupicapra L.
1758) У СРБИЈИ: ПОТЕНЦИЈАЛИ И МОГУЋНОСТИ РЕИНТРОДУКЦИЈЕ
/ИНТРОДУКЦИЈЕ

Мониторинг популација дивокозе је у 2016. години вршен у нешто скромнијем
обиму, у складу са могућностима рада. Настављено је праћење популације на
Столовима, у оквиру репро-центра и ван њега. Прикупљени подаци дозвољавају
закључак да се делови популације, и у огради и у природи, налазе у даљој и
стабилној проградацији. Јединке ван ограде су по свему судећи формирале две
подгрупе на одвојеним стаништима, са обе стране масива Столова. Предвиђено
ојачавање популације јединкама из НП „Тара“ ни ове године није било могуће због
појаве болести плавог језика на ширем подручју западне Србије.
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Популација у НП „Тара“ наставља стабилан популациони тренд. Појава болести
плавог језика неће угрозити популацију, мада је због тога обустављено планирано
пресељење одређеног броја животиња на Столове.

Према доступним подацима, популација у Лазаревом кањону такође има стабилну
бројност, док се популација у НП „Ђердап“ такође налази на путу лаганог опоравка.
Чини се да у НП „Ђердап“ не постоји поуздана процена тренутне бројности.
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СТАЊЕ И МОНИТОРИНГ ПОПУЛАЦИЈА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И
ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ЗВЕРИ У СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ И ПРИМЕНА
ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА

Статус мрког медведа је праћен теренским истраживањима и увидом у
документацију о начињеним штетама. И даље се може констатовати тренд из
последњих година о повећању бројности популација и ширењу ареала. Такође се
наставио и тренд повећања обима штета које медведи причињавају на имовини
грађана (пчелињаци, воћњаци, домаће животиње и сл.). Током јесени, приликом
истраживања пл. Столови, уочени су свежи трагови медведа у долини реке
Шошанице и прикупљени нови подаци о присуству на Студеној пл. и Гочу.

Из доступних података у овој години може се закључити да вук и даље задржава
стабилан популациони тренд и релативно високу бројност. О рису је прикупљено
врло мало података, с обзиром да теренским истраживањима нису обухваћени
крајеви где се налази скоро читава популација риса у Србији (источно од долина
Велике и Јужне Мораве).

СТАЊЕ И МОНИТОРИНГ ПОПУЛАЦИЈА ДИВЉИХ ПАПКАРА У СРБИЈИ –
ПРЕДЛОГ И ПРИМЕНА ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ И
УПРАВЉАЊА.

Активности на реализацији ове пројектне теме су углавном спровођене у оквиру
редовних теренских излазака на подручја која су Програмом рада Завода предложена
за валоризацију. Прикупљани су општи подаци о бројности и статусу присутних
врста (углавном дивља свиња и срна). Уочен је тренд пораста бројности и ареала
дивље свиње. Што се ове врсте тиче, као и претходне године (2015.), из Републичког
фонда за развој ловства је одобрено више пројеката изградње узгојних центара за
дивљу свињу, ради ојачавања ловне понуде у ловиштима Србије. Стога се може
реално претпоставити да ће ширење врсте и повећање бројности популација и даље
задржати узлазни тренд.

1.4.3. ИЗРАДА ЦРВЕНИХ ЛИСТА И ЦРВЕНИХ КЊИГА

На основу Уговора о реализацији пројекта „Израда црвене књиге флоре, фауне и
гљива у Републици Србији“ закљученог између Министарства пољопривреде и
заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије, Завод је крајем 2015.
године закључио:

- са Природно-математичким факултетом из Новог Сада и Друштвом за
заштиту и проучавање птица Србије из Новог Сада Уговор о јавној
набавци података и услуга везаних за израду Црвене књиге птица Србије
и

- са Биолошким факултетом Универзитета у Београду Уговор о јавној
набавци података и услуга везаних за израду Црвених листа одабраних
група биљака, бескичмењака, кичмењака и гљива.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду и Друштво за заштиту
и проучавање птица Нови Сад су у складу са уговорним обавезама, у октобру 2016.
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године доставили Заводу рукопис Црвене књиге фауне Србије III – ПТИЦЕ и базу
података са статусом врста. Рукопис садржи основне информације о самим црвеним
листама и црвеним књигама и њиховом значају, историјату истраживања птица у
Србији, општим одликама и разноврсности птица у Србији. Описани су и принципи
рада и структура података за Црвену књигу, станишта птица у Србији, процена
угрожености и фактори угрожавања птица, мере заштите и детаљније информације о
појединачним угроженим врстама (гнездеће популације - 13 ишчезлих, 14 критично
угрожених, 19 угрожених, 19 рањивих и 24 скоро угрожене врсте; негнездеће
популације – 1 ишчезла, 6 критично угрожених, 7 угрожених, 8 рањивих и 5 скоро
угрожених врста). Приказан је и статус угрожености гнездећих и негнездећих
популација врста птица на националној Црвеној листи и национални и међународни
статус угрожености за 352 врсте птица које се налазе и у бази података достављеној
уз сам рукопис.

На основу уговорних обавеза, Биолошки факултет Универзитета у Београду је
новембра 2016. године доставио финални извештај о реализацији прве фазе пројекта
у оквиру којег су реализоване следеће активности:

- формирани су скспертски тимови у које је укупно укључено 73 експерата
за алге, гљиве, лишајеве, маховине, биљке, рибе, водоземце, гмизавце,
слепе мишеве, сисаре, бескичмењаке;

- формиране су листе потенцијално угрожених врста Србије за које се у
току пројекта прикупљају подаци (листа од 3528 таксона који су
присутни на листама Директиве о стаништима, Бернске конвенције и
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста или су врсте ендемичне, реликтне, ретке и потенцијано
угрожене);

- израђен је „Протокол о сакупљању, обради, организацији и управљању
подацима“;

- -дефинисани су „Стандарди Центра за информације о биодиверзитету за
прикупљање података“;

- формирана је база података о дистрибуцији потенцијално угрожених
врста Србије у складу са дефинисаним Протоколом и Стандардима за
највећи број група организама;

- израђена је Апликација за процену угрожености врста у Србији према
IUCN критеријумима;

- израђен је Нацрт методологије за израду црвених листа/књига;
- формирана је Прелиминарна црвена листа одабраних група биљака,

бескичмењака, кичмењака и гљива Србије на основу прве прелиминарне
анализе процене угрожености по IUCN критеријумима у коју је укључено
2278 таксона и

- предложен је план активности за 2017. годину.

Завод је такође учествовао у реализацији поменутих пројеката, вршио њихову
координацију и контролу рада и извештавања.
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1.4.4. РАД СА ИНСПЕКЦИЈСКОМ СЛУЖБОМ И
АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ

Стручни надзори

Велики вранац (Phalacrocorax carbo) - захтеви риболоваца за редукцију броја
великих вранаца услед претпоставке да у највећој мери утичу негативно на смањење
рибљег фонда. Закључак је да било каква интервенција захтева систематско праћење
стања и утврђивање нивоа утицаја великих вранаца на ихтиофауну акумулације
Власина. Након тога, доноси се одлука о спровођењу мера уз обавезну дозволу
Министарства задуженог за послове заштите природе.

Орао белорепан (Haliaeetus albicilla)
Обиласци гнездилишта и прописивање мера заштите гнездилишта:
 У циљу редовног праћења стања гнездилишне популације белорепана,

обилажене су локалитети са гнездилиштима дуж Дунава (Форланд Дунава
код Београда до Голупца) у циљу праћења активности парова белорепана на
гнездилиштима и прописивања мера заштите, које се односе на ограничење
коришћења ресурса и радова у циљу очувања гнездилишта и јединки. У
оквиру прописивања мера заштите, Завод је упутио иницијативу
Министарству пољопривреде и заштите животне средине за прописивање
Наредбе о забрани коришћења ресурса на територији гнездилишта које је у
приватном власништву на локалитету Поникве у Браничеву у циљу надокнаде
за ограничење коришћења ресурса. Укупно је реализовано пет теренских
излазака.

Пријаве грађана, повређене птице и збрињавање

- Гачац (Corvus frugilegus) - крајем марта и почетком априла од стране четири
физичка лица упућен је позив Заводу за случајеве решавања проблема на две
локације у вези гнежђења гачаца. Локације су обиђене 04.04.2016. године,
којом приликом су констатоване колоније гачаца на платанима на
предметним локацијама. У улици Омладинских бригада око броја 63, у ужој
зони је регистровано укупно 17 гнезда, док у широј зони има до 50 гнезда. На
другој локацији, између зграда, на адреси Булевар Милутина Миланковића
194-196, регистровано је укупно 12 гнезда. У складу за законским одредбама
из области заштите природе није дозвољено било какво узнемиравање,
убијање и протеривање у периоду размножавања. Пре или након тог периода
могу се спровести низ активности и мера за расељавање колоније, што је
реализовано на локацији у ул. Омладинских бригада. Те активности изискују
сарадњу више институција, као што су комуналне службе и надлежне
институције које одржавају вегетацију у градској средини.

- Лабуд грбац (Cygnus olor) - повређен лабуд у Ковилову. Дана 12.04.2016.
године локација је обиђена и предметна јединка је пронађена на каналу на
води уз мање оштећење левог крила. У близини се налази насип и плавна зона
Форланда леве обале Дунава на којој је забележен већи број јединки ове
врсте, тако да је ова јединка издвојени примерак који се гнезди на каналу.
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- Мишар (Buteo buteo) - Збрињавање повређене јединке мишара у Старчеву
(повреда крила, предата ЗОО врту, Београд);

- мишар Buteo buteo и сива врана Corvus cornix - збрињавање повређених,
Збрињавање повређених јединки у Београду и Панчеву;

- Утина (Asio otus) - по пријави пронађене младе јединке испале из гнезда од
стране приватног лица;

- Бела рода (Ciconia ciconia) - збрињавање повређене беле роде у Породину.
Птица је предата и збринута у Зоолошком врту у Београду.

- Сива врана (Corvus cornix) - у Завод је допремљена јединка сиве вране са
повредом кичменог стуба која је збринута у Зоолошки врт у Београду.

- Црноврати гњурац (Podiceps nigricollis) - преузимање леша црновратог
гњурца од Зорана Ранђеловића из Гаџиног Хана (који је пријавио налаз
повређене птице).

- Утина (Asio otus) - пријава пронађеног младунца сове утине испалог из
гнезда у Нишкој Бањи; пријава пронађене младе јединке испале из гнезда од
стране приватног лица (Парк у центру насеља Параћина код зграде „Коцке“).

- Утина (Asio otus) - пријава пронађеног младунца сове утине испалог из
гнезда у дворишту физичког лица, у Нишкој Бањи.

1.4.5. УРЕДБА О СТАВЉАЊУ ПОД КОНТРОЛУ КОРИШЋЕЊА
И ПРОМЕТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ У 2016. ГОДИНИ

Одрживи развој природних ресурса директно је зависан од примене и унапређења
законске регулативе, и сходно томе како из Закона о заштити животне средине
(„Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон,
43/2011-одлука УС и 14/2016), тако и из Закона о заштити природе („Службени
гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), проистекла је и Уредба о
стављању  под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени
гласник РС”, бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2009 и 69/2011). Поменута
Уредба регулише сакупљање и све друге облике коришћења и промета дивље флоре
и фауне. Контрола подразумева заштитне мере; услове сакупљања, ограничења и
забрану сакупљања, коришћења и промета; праћење стања популација заштићених
врста на природним стаништима; анализу испуњености  услова за издавање дозвола
за коришћење заштићених врста у комерцијалне сврхе; евиденцију свих значајних
података везаних за дозвољено коришћење заштићених врста.

Уредба кроз прилоге обухвата списак од 97 заштићених врста, и то – 63 биљне
врста, 2 врсте лишајева + род Usnea са 8 врста, 15 врста гљива и 9 врста животиња,
као и однос количина заштићених врста у свежем и сувом, односно прерађеном
стању.
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Уредбом је предвиђено да  дозволу за сакупљање и стављање у промет заштићених
врста издаје Министарство  пољопривреде и заштите животне средине, по претходно
прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за
заштиту природе (уколико се ради о сакупљању на територији АП Војводине).
Мишљење Завода се односи на количине заштићених врста, које се могу сакупљати
из појединих региона који су наведени у захтевима правних лица, односно
предузетника, као и на то да ли се ради о заштићеном природном добру или не.
Такође, Уредбом је предвиђена и контрола гајења, односно процена приноса
заштићених врста било да се ради о плантажном или фармерском узгоју.

На основу члана 15. Уредбе, Министарство пољопривреде и заштите животне
средине на основу предлога контигената Завода објавило је 19.02.2016. године
конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље
флоре, фауне и гљива („Службени гласник РС“, бр. 13/16). Право учешћа на овом
конкурсу имала су правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања
и стављања у промет  дивље флоре, фауне и гљива под условом да им није изречена
казна за прекршај прописана поменутом Уредбом. На основу члана 13. став. 3
Уредбе, а по предлогу Завода, донесена је Наредба о забрани сакупљања заштићених
врста дивље флоре и фауне у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 29/16 од
18.03.2016.), која за поједине врсте забрањује сакупљање на територији читаве
Републике Србије или на неком њеном одређеном подручју.

На конкурс се у 2016. години  пријавило 192 правнa лица, односно предузетника од
којих је 168 добило дозволу за сакупљање, 136 правних лица је послало ОЗВ образац
са извештајем о количинама и месту сакупљања из природе. Завод је на основу
њихових захтева издао 320 мишљења за коришћење и промет заштићених врста,
укупно обрадио 426 предмета. Анализа ове врсте делатности у 2015. години говори
да је интересовање или могућност за сакупљање дивљих врста  у природи остала на
нивоу претходних година.

У току 2016. године по подацима којима располаже Завод за заштиту природе Србије
није прекорачен контигент ни за  једну  врсту која је обухваћена Уредбом.

Најинтензивније сакупљање лековитог биља у 2016. години регистровано је на
територији општина: пчињског, расинског, рашког, јабланичког, моравичког и
нишавског управног округа где се по подацима Завода, налази и највећи број
откупних станица.

Чланом 20. Уредбе регулисано је гајење заштићених врста дивље флоре и фауне на
плантажама и фармама физичких и правних лица, односно предузетника. Они су у
обавези да Заводу доставе на мишљење податке о узгајалишту и то: о локацији,
површини, врсти која се гаји и количини која се одгаја годишње.

Највећи број плантажа регистрован је на територији АП Војводине где постоји и
традиција узгајања лековитог биља. Ове године се повећао број узгајивача лековитог
биља који су пријавили своје парцеле појединачно или преко правног лица које
откупљује сировину. У складу са Законом о заштити природе формиран је
Покрајински завод за заштиту природе, тако да контролу гајења заштићених врста на
плантажама и фармама које се налазе на територији АП Војводине у потпуности
обавља поменути Завод.
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У току 2016. године на територији Републике Србије (без АП Војводине) обиђено  је
9 плантажa лековитог биља, које се налази на Уредби, као и 13 плантажа на којима
се гаји балканска, жута линцура (Gentiana lutea supsp.symphyandra), заштићена врста
која се налази на Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих
врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10 и 47/11).
Претпоставка је да постоји већи број плантажа где се узгаја лековито биље које се
налази на поменутој Уредби, као и врста које су на прилозима поменутог
Правилника. Мишљења смо да плантажни узгој заштићених врста дивље флоре
треба и убудуће да се прати.

Доношењем Правилника о проглашењу и заштити стого заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10 и 47/11),
увелико је олакшан плантажни узгој строго заштићених врста. Омогућавањем узгоја
строго заштићених врста разрешавају се два озбиљна ограничења: обезбеђује се
заштита угрожених врста и опстанак њихових природних популација, а истовремено
обезбеђује се квалитетнија сировина за задовољавање  потреба тржишта.

Сакупљање и промет комерцијалних врста гљива као што су вргањ (Boletus edulis
bull Fr.) и лисичарка (Cantharellus cibarius L.Fr.) које су Уредбом под контролом
сакупљања и промета у току 2016. године је био исти као и  претходних  година.

Делатност сакупљања и промета пужева је и 2016. године показала да се тржиште
постепено стабилизовало у погледу сакупљања пужева из природе.

Захтева за формирање фарми пужева није било. Урађен је један  захтев за процену
количине узгојеног  пужа.

Урађена је и једна  процена количине јужно-медицинских пијавица (Hirudo verbana)
на фарми пијавица.

Наредбом о забрани сакупљања заштићених врста дивље флоре и фауне у 2016.
години сакупљање врста Testudo hermanni (шумска корњача), Vipera ammodytes
(поскок) и Hirudo medicinalis (медицинска пијавица) је било забрањено на целој
територији Републике Србије.

И у 2016. години настављен је заједнички рад са инспекцијом за заштиту животне
средине Министарства пољопривреде и заштите животне на контроли коришћења и
промета дивље флоре и фауне. Долази се до све бољих резултата у покушају
заустављања незаконитог коришћења природних ресурса. Међутим, и даље је
евидентно непоштовање закона у овој области, па је неопходно много веће
ангажовање и других државних органа, али и локалне самоуправе и локалног
становништва. Све је то могуће кроз што бољу едукацију и подизање свести
становништва  да се природно богатство мора сачувати и за будуће нараштаје.
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1.5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЕОНЕ
РАЗНОВРСНОСТИ

У складу са Програмом рада за 2016. годину, вршено је вредновање и заштита
предеоних вредности кроз систематски приступ обједињавања свих природних,
културних и створених вредности у оквиру заштићених подручја и подручја
предложених за заштиту: ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ (ревизија),
прелиминарна истраживања Цера, истраживања планине Медведник, СРП „Увац“
(ревизија), истраживања планине Столови (ревизија), ЗС „Зимовалиште малог
вранца“, ПИО „Долина реке Пчиње“ (ревизија).

Анализом заштићених подручја из Централног регистра заштићених природних
добара, а која су по врсти Меморијални природни споменици (14) и Непокретна
културна добра (16), констатовано је да су 4 добра предложена за скидање заштите, а
да формално скидање заштите није спроведено, односно да је одбијено. С тим у вези
ће се у наредном периоду предлагати даље активности на утврђивању коначног
статуса добара.

У претходном периоду остварена је сарадња са државним, научним и стручним
институцијама у области предеоне политике.

Завод је са надлежним министарством размотрио измене назива и садржаја Европске
конвенције о пределу. Нови назив је Конвенција о пределу Савета Европе, чиме се
омогућава приступ и примена Конвенције и на не-европске државе (глобални ниво).

Сарадња са Шумарским факултетом Универзитета у Београду остварена је поводом
реализације праксе студената IV године одсека Пејзажне архитектуре и
хортикултуре. Том приликом, одржана је презентација „Заштита природе“, која је
представила систем заштите природе и улогу и значај пејзажне архитектуре у овој
области.

Завод је присуствовао VII конференцији „Културни предео“ коју је организовао
Завод за заштиту споменика културе града Београда под покровитељством
Скупштине града Београда. Конференција се кроз 4 сесије бавила темама: Заштита
културног наслеђа и природног окружења, Нематеријалне вредности, Управљање
развојем и Правна регулатива и имплементација.

Имплементација области предеоне политике, која је дефинисана као један од
стратешких приоритета Просторног плана Републике Србије (2010-2014-2020) у
законску регулативу, у протеклој години није реализована. Доношењем новог Закона
о планирању и изградњи није уврштена политика предела којом би се претпоставио
основ за израду Студије предела Србије, како је то наведено у Просторном плану РС.
Поводом израде Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за
период од 2016. до 2020., Завод је активно учествовао у дефинисању активности у
области заштите природе и предела и заштите култуних добара, и остварио сарадњу
са Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре и Институтом за
архитектуру и урбанизам Србије.



74 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Предлог Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу и нацрт
Правилника о критеријумима за идентификацију предела и начин процене њихових
значајних и карактеристичних обележја (2014), којима су дефинисани инструменти
за спровођење Конвенције и јавних политика и предвиђена јасна подела обавеза
између институција, налазе се у процедури доношења.
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1.6. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Послови вођења Централног регистра се обављају континуирано и подразумевају:
 Редовно уношење и ажурирање података;
 Комплетирање збирке исправа за свако заштићено природно добро

правним актима, архивским, картографским, катастарским и другим
документима.

Централни регистар у електронској форми подразумева унос података о заштићеним
природним добрима у информациони систем Завода - апликација ЗЗПС -
Централни регистар кроз редовно ажурирање.

Фото и видео документациони материјал се заводи у Инвентарску у књигу за
филмове и видео снимке. Као врста документа појављују се компакт дискови, DVD,
VHS и Beta. Природна добра под претходном заштитом имају своју посебну
евиденцију.

У 2016. години је настављен процес скенирања студија заштите природних добара и
Фотоархиве Завода. Скенирано је и конвертовано у ПДФ формату 270 студија
заштите које су увезане у Информациони систем, модул Централни регистар.
Скениране су и обрађене 10978 фотографије из Фотоархиве Завода и 1850
картографског архивског матријала од којих је већи део везан за заштићена природна
добра. Овим је завршен процес скенирања и обраде Фотоархиве Завода.

Део базе Централног регистра представљају и подаци о стручним надзорима, који су
у форми јединствених образаца редовно уношени.

У 2016. години обављено је микрофилмовање збирке исправа заштићених
природних добара. Копије микрофилмова ће бити достављене Министарству
пољопривреде и заштите животне средине.

У Централни регистар заштићених природних добара  унето је 13 нових податка:

Решења/Одлуке о проглашењу:

1. Одлука о проглашењу Споменика природе „Црни бор у Петковској
махали“ (број: 06-145/2015 - 28.04.2015. године - Скупштина општине
Босилеград - Службени лист града Врања 8/2015);

2. Одлука о заштити Парка природе „Тиквара“ (број: II-501-16/2015 -
26.02.2015. године – Скупштина општине Бачка Паланка - Службени
лист општине Бачка Паланка 4/2015);

3. Одлука о заштити Споменика природе „Стабло црвенолисне букве у
Омољици“ (број: II-04-06-3/2016-I - 12.02.2016.године – Скупштина
града Панчева - Службени лист града Панчева 4/2016);

4. Одлука о проглашењу заштићеног станишта „Велико блато“
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(број: 501-254/16-С - 28.04.2016. године - Скупштина града Београда, -
Службени лист града Београда 37/2016);

5. Одлука о проглашењу Споменика природе „Парк института у Сремској
Каменици“ заштићеним подручјем (Број: 501-2/2015-16/в-I – I oд
18.11.2016. године – Скупштина Града Новог Сада – Службени лист
Града Новог Сада 71/2016 ).

Решења/Одлуке о изменама акта о заштити:

1. Одлуке о изменама одлука којима су одређена природна добра на
територији општине Врњачка Бања стављена под заштиту као
споменици природе (020-191/16 - 29.09.2016.године - Скупштина
општине Врњачка Бања); Одлука о изменама одлуке о заштити Парка
природе „Поњавица“ (број: II-04-06-16/2015-18 - 28.12.2015. године -
Скупштина града Панчева - Службени лист града Панчева 38/2015);

2. Одлука о измени и допуни студије заштите ПИО „Вршачке планине“
(Број. 011-027/2015-II-01 од 09.06.2015.године – Скупштина општине
Вршац);

3. Правилник о измени Правилника о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
(Број 119-01-233/2016-17 – 15.06.2016. године – Министарство
пољопривреде заштите животне средине – „Службени гласник РС“
32/2016);

Решења о управљачу:

1. Решење о постављању Месне заједнице Велики Гај за управљача
Спомеником природе „Стари парк у великом Гају“ (Број: 501-
25/2015/III - 02.07.2015. године – Општинско веће општине
Пландиште);

Решења/Одлуке о престанку заштите:

1. Решење о престанку важења следећих решења:
- Решења о проглашењу и заштити природног резервата Копрен на

Старој планини 06 бр. У-32/7-85 од 14.06.1985. године;
- Решења о проглашењу и заштити природног резервата Браткова

страна 06 бр. У-32/2-85 од 14.06.1985. године;
- Решења о проглашењу и заштити природног резервата Вражја глава

06 бр. У-32/3-85 од 14.06.1985. године;
- Решења о проглашењу и заштити природног резервата Смрче 06 бр.

У-32/1-85 од 14.06.1985. године;
- Решења о проглашењу и заштити природног резервата Три чуке 06

бр. У-32/4-85 од 14.06.1985. године;
- Решења о проглашењу и заштити стабла црног бора у селу Рсовци

06 бр. У-32/5-85 од 14.06.1985. године;
(Број: I бр. 06/8-16 - 19.02.2016. године - Скупштина општине
Пирот - Службени лист града Ниша, бр. 14/2016);

2. Решење којим се утврђује да је дрворед дудова на деоници пута
Вршац- Стража изгубио својства заштићеног дела природе (Број: 352-
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42/86-03 од 22.05.1986. године – Скупштина општине Вршац –
Службени лист општине Вршац, бр. 8/86).

Извештаји:

1. Извештај о уклоњеним стаблима у заштићеном подручју „Топчидерски
парк“ (Бр. VII/7-18100 од 18.11.2016. године – ЈКП „Зеленило
Београд“).

Према захтевима различитих институција, прослеђивани су подаци о заштићеним
подручјима из Централног регистра, и то:

Агенција за заштиту животне средине, Београд (промена површина заштићених
подручја по категоријама у 2015. години1 за CDDA базу, подаци потребни за израду
Извештаја о стању животне средине за 2015. годину - подаци о промени површина
заштићених подручја по категоријама, подаци о сакупљању примерака строго
заштићених и заштићених врста инсеката, подаци о тренду популације птица
ливадских, шумских и мешовитих станишта у Србији, подаци о стању крупних звери
у Србији, подаци о о спровођењу Уредбе о стављању под контролу коришћења и
промета дивље флоре, фауне у 2015. години.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд (Регистар
заштићених природних добара у електронској форми за потребе рада Сектора за
заштиту животне средине).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд (списак
заштићених природних добара на територији Мачванског и Колубарског управног
округа поводом захтева за мишљење на Предлог уредбе и програм имплементације
Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног
округа за период од 2016. - 2020. године).

Министарство културе и информисања, Београд (информације из надлежности
Завода за заштиту природе Србије који се односе на преглед стања у области
природног наслеђа у Републици Србији, а поводом реализације UNESCO-е
мултидимензионалне методологије Индикатори културног развоја.

Републички завод за статистику, Београд (подаци о заштићеним природним
добрима у 2015. години за израду „Статистичког годишњака Републике Србије
2016“, подаци о заштићеним природним добрима у Републици Србији за годишње
ажурирање „ДЕВ ИНФО базе“ за индикатор проценат површине заштићених
природних добара у односу на укупну површину Републике Србије).

Војногеографски институт, Београд (подаци у виду електронских граница
заштићених подручја (shp files) са режимима заштите и табела заштићених подручја
ради израде карата и других географских материјала за потребе система одбране).

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (статистика заштићених подручја
у Републици Србији).

1 Подаци се достављају за претходну календарску годину.
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Биолошки факултет Београд (границе заштићених природних добара у електронској
форми – shp files и еколошке мреже Србије ради анализе заступљености и
дистрибуције циљаних дивљих врста флоре и фауне у односу на постојеће границе
заштићених природних добара).

Википедија, слободна енциклопедија, невладина организација (подаци и фотографије
о заштићеним природним добрима на територији Косова и Метохије, а ради израде
странице у „Википедији“).

Викимедија, невладина организација (подаци о заштићеним природним добрима и
природним добрима који су у поступку заштите у Републици Србији ради
реализације пројекта Wiki Loves Earth - Вики воли земљу).

9 th EDGG Field Workshop (опис и основни подаци за заштићена природна добра:
Специјални резерват природе „Сува планина“, Специјални резерват природе „Ртањ“,
Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара“, Парк природе „Сићевачка
клисура“, Предео изузетних одлика „Озрен-Јадовник“).

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд (подаци везани за заштићена
подручја на територији Републике Србије поводом спровођења активности на изради
елемената за Планове управљања водама).

Општинско правобранилаштво Пожега (достављања акта из Архиве Завода број:
01-705/1 ЗКП од 22. јула 1968. године ради покренутог поступка за исплату накнаде
за земљиште наведено у траженом акту).

Општина Сјеница (референтне карте заштићених подручја на територији општине
Сјеница поводом реализације увођења ГИС-а на подручју општине Сјеница).

Општина Топола подаци о заштићеним природним добрима на подручју општине
Топола за потребе рада Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2016.
годину.

Одбор за обележавања годишњица битке на Легету, Сремска Митровица (акт о
заштити Меморијалног природног споменика „Легет“ради уређења споменичког
комплекса).

Савет за стратешки развој општине Љиг (документација везана за Предео
нарочите природне лепоте Рајац).

Стручним надзором обухваћено је 28 заштићено подручје и 12 споменика природе
ботаничког карактера, од чега је на многим подручјима извршен надзор и више пута
у току године.
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1.7. ИЗРАДА РЕШЕЊА О УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ
ПРИРОДЕ И МИШЉЕЊА, ПЛАНСКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

У току 2016. године примљено и урађено је укупно 2.605 различитих захтева.
Укупан број захтева у форми о условима заштите природе и мишљења износи 1.362
предмета. Осим тога, урађено је 1.243 захтева у форми обавештења, извештаја и
друго.

Од укупног броја захтева за услове заштите природе и мишљења, 403 захтева се
односио на издавање Решења о условима заштите природе и мишљења на простору
заштићених природних добара. Од наведеног броја захтева за услове заштите
природе највећи број (око 70%) захтева се односио на израду Решења о условим
заштите природе за планове управљања за заштићена подручја, за израду посебних
основа газдовања шумама, за потребе уређења на заштићеним добрима, као и за
израду риболовних основа. Мањи број (око 30%) захтева односио се на издавање
услова заштите природе за изградњу и реконструкцију објеката, орезивање грана,
уклањање сувих стабала, одржавања манифестација, уређење планинарских,
пешачких и едукативних стаза са пратећим мобилијаром и сл. На простору
заштићених подручја највећи број мишљења односио се на захтеве у вези
легализације и озакоњења објеката, сакупљања семена, сечу стабала, садња садница,
као и мишљења на основе газдовања шумама, планове управљања и др.

Укупан број захтева за услове и мишљења ван заштићених природних подручја је
954, од којих се највећи број, више од 50%, односи на захтеве за услове за изградњу
различитих објеката, реализацију активности у простору и то: геолошка и
хидрогеолошка истраживања, експолатација, планска документација (планови
детаљних регулација, планови генералне регулације, планови посебне намене и
други планови), изградња минихидроелектрана, радиобазне станице и сл. Око 40%
(око 380) захтева односе се на издавање мишљења на просторне и урбанистичке
планове (ПДР, ПГР, ППППН), шумске и друге основе и програме, студије о процени
утицаја, стратешке процене утицаја, законску регулативу, изградњу
минихидроелектрана, дозвола за рад на строго заштићеним врстама, увоз алохтоних
врста, узгој и гајење неких врста, легализацију објеката и слично.

Посебно значајан и обиман сегмент представља рад на изради услова и мишљења за
израду основа газдовања шумама у заштићеним природним добрима, као и ван
заштићених природних добара за које је урађено око 50 услова и мишљења. С
обзиром на то да просечна Површина за газдинску јединицу износи око 2.000 ha,
значи да је у току године дефинисано и анализирано стање шумских екосистема за
Око 100.000 ha, односно око 10% од укупне заштићене површине у Србији и око 2%
од укупног шумског фонда шумских екосистема ван режима заштите.
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Извештај у вези планске документације

У оквиру просторно планске документације, у току године, одговорено је на укупно
483 захтева. Урађено је 222 захтева везаних за израду планова детаљне регулације,
57 за израду планова генералне регулације, 20 за урбанистичке пројекте, 13 за
просторне планова подручја посебне намене, 1 просторни план општине и 1
генерални урбанистички план. Завод је издао мишљење на Предлог уредбе о
утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за
период од 2016. до 2020. године и сарађивао на изради Програмима имплементације
Регионалних просторних планова за подручја Подунавског и Браничевског управног
округа, као и Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа за
период од 2016. до 2020. године. У поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем, за издавање локацијских дозвола, урађено је 170 захтева.

Поред услова и мишљења за све врсте планских докумената, урађен је велики број
захтева који се односе на планове инфраструктурних коридора, односно за изградњу
електроенергетских водова и далековода, саобраћајница и обилазница (махом за
државне путеве I и II реда), као и ургентно одржавање и отклањање оштећења на
државним путевима IБ реда, за изградњу гасовода и сл.

У оквиру техничке документације урађени услови и мишљења се односе углавном на
уређења целина за спортско-рекреативне центре, комплексе за марине и плаже,
реконструкције изворишта, уређење планинарских, пешачких, бициклистичких и
едукативних стаза, као и за изградњу разних врста објеката - скијалишта, хотелски и
апартмански смештај, викендице и сл.

У току 2016. године одређен број услова и мишљења урађен је као део сарадње са
Одељењем за нормативне послове при Министарству пољопривреде и заштите
животне средине, који се односе на: одлуке о изради просторних планова, на израду
просторних планова, извештаје о стратешким проценама утицаја, на предлоге уредби
и правилника, закључке Владе и предлоге закона.

Извештај у вези електронског спровођења обједињене процедуре за 2016. годину

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Уставног
суда, 50/2013-одлука Уставног суда, 98/2013-Одлука Уставног суда, 132/2014 и
145/2014) у Србиjи се oд 1. мaртa 2015. године прибављање неопходних акта за
грађење објеката (локацијски услови, грађевинска дозвола, решење о одобрењу
извођења радова и употребна дозвола) спроводи по обједињеној процедури.
Oбjeдињeнa прoцeдурa, подразумева да надлежни орган за издавање акта о грађењу
прибавља неопходне услове за пројектовање и прикључење објеката на мрежу
инфраструктуре пo службeнoj дужнoсти и уместо инвеститора, а преко тзв. систем
Централизоване евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП). Наведене услове
одређују јавна и комунална предузећа као имаоци јавних овлашћења. Завод је
сагласно Закону о планирању и изградњи, Уредби о локацијским условима
(„Службени гласник РС“, бр. 35/2015 и 114/2015) и Правилнику о поступку
спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, бр. 22/2015 и 89/2015),
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препознат као ималац јавних овлашћења, који у поступцима обједињене процедуре
издаје услове заштите природе за потребе издавања локацијских услова.

Обједињена процедура је спроведена у две фазе. Прва фаза је трајала до 1.1.2016.
године и подразумевала је размену података тј. издавање услова заштите природе у
обједињеној процедури на основу захтева поднетих у папирном облику. У другoj
фaзи, oд 1. jaнуaрa 2016. гoдинe, свe врстe кoмуникaциja између надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења су искључивo eлeктрoнскe.

У циљу ефикасног спровођења електронске обједињене процедуре, сарадници
Завода редовно и активно учествују на састанцима, које чланови посебне радне
групе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре редовно (прво
једном недељно, а од краја августа 2016. године једном у две недеље) организују са
имаоцима јавних овлашћења и надлежним органима у поступцима обједињене
процедуре. Представници Завода су благовремено обавештавали чланове радне
групе о уоченим проблемима у вези са применом чл. 145. Закона о планирању и
изградњи у заштићеним подручјима. Договорено је да Завод изнесе сугестије на
планиране измене Закона о планирању и изградњи, које ће уследити 2017. године.

У циљу стварања законског основа за превазилажење уочених проблема који су се
појавили у спровођењу е-обједињене процедуре, током 2016. године су припремљене
измене и допуне Уредбе о локацијским условима и Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем. Завод је члановима радне
групе благовремено доставио своје предлоге за измене наведених прописа.

У досадашњем току пословне године у оквиру ЦЕОП-а, Заводу за заштиту природе
Србије као имаоцу јавних овлашћења, пристигло је 87 захтева за издавање услова
заштите природе за израду локацијских услова, посредством надлежних органа,
Министарстава односно градских/општинских управа. У вези укупног броја
приспелих и обрађених захтева, тренутно стање је следеће:

 за 59 од укупно обрађених захтева наплаћена је прописана такса за издавање
акта (решења) о условима заштите природе;

 по основу 2 предмета Завод није поступио по захтеву подносиоца, јер
поменути нису доставили изјашњење да су сагласни са висином наплате
таксе;

 2 пристигла захтева су обустављена од стране подносиоца из техничких
разлога;

 по основу 6 захтева подносиоци истог не подлежу обавези плаћања
прописане таксе за издавање акта о условима заштите природе у е-
обједињеној процедури, сходно члану 4. Правилника о изменама и допунама
Правилника о висини и начину обрачуна и наплате накнаде за издавање акта
о условима заштите природе;

 17 такси за издавање акта још увек није наплаћено, иако су Решења у
законом прописаним роковима израђена и прослеђена надлежним органима;

 3 предмета су у фази обраде (доношења Решења о условима заштите
природе).
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Извештај о учешћу у изради и реализацији стратешких докумената из области
заштите природе

Полазећи од одредаба Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016; у даљем тексту: Закон), основни документи
заштите природе су: Стратегија заштите природе Републике Србије, програми
заштите природе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и извештаји о
стању природе.

Изменама Закона из 2016. године промењен је назив Стратегије; до Измена Закона
овај документ је насио назив Стратегија заштите природе и природних вредности
Републике Србије, а сада је Стратегија заштите природе Републике Србије. У циљу
доношења Стретегије, коју у складу са чланом 112. Закона доноси Влада, запослени
Завода су као чланови Радне групе за ревизију Стратегије о биолошкој
разноврсности Републике Србије за период од 2011. До 2018. године активно
учествовали у њеном раду. Јавни увид о Предлогу Стратегије је одржан током
новембра месеца 2016. године.

Закон је прописао да се за спровођење Стратегије израђују акциони планови, које
такође доноси Влада за период од највише пет година, док се Стратегија израђује на
основу извештаја о стању природе. На основу законског овлашћења, Завод је у
сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе припремио Извештај о стању
природе у Републици Србији за период од 2010. до 2014. године.

Током године, Завод је давао мишљења на поједине нацрте законских и
подзаконских прописа, а и на нека стратешка документа, индиректно везана за
заштиту природе, као нпр. Нацрт Стратегије развоја туризма Републике Србије за
период од 2016. до 2025. године.

Поред учешћа у изради стратешких докумената дефинисаних Законом, Завод је
учествовао и у изради других стратешких докумената. У области просторног
планирања, Завод је учествовао у изради Програма имплементације Просторног
плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године, конкретно за област која
се тиче природе и предела и заштите култуних добара. Програм имплементације
представља документ којим се спроводе циљеви Просторног плана Републике
Србије, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи. Даље, запослени
Завода као чланови радне групе, учествују у изради Локалног еколошког акционог
плана (ЛЕАП) општине Чукарица за период од 2017. до 2023. године.

Поред учешћа у изради стратешких докумената, запослени Завода учествују и у
доношењу појединих прописа. Наиме, током прошле и почетком ове године Завод је
активно учествовао у изради Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о
заштити природе. Након усаглашавања предложених решења међу стручним
сарадницима, Завод је своје примедбе и предлоге достављао надлежном
Министарству, како би били узети у обзир у приликом измена Закона. Предлози и
примедбе на Нацрт закона су дати на основу примећених проблема који су се јавили
у вишегодишњој примени (проглашење заштите, доношење услова заштите природе,
давање мишљења, претходна заштита и др.) одређених одредаба важећег Закона.
Неки прелози и примедбе је Министартсво уважило, те су се нашли у донетом
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Закону о изменама и допунама Закона о заштити природе, који је ступио на снагу
01.03.2016. године („Службени гласник РС“, бр. 14/2016).

У прилогу достављам и ажуриран списак стратегија, закона и подзаконских аката
које у свом раду примењује Завод.

Извештај о раду Завода у радним групама, комисијама, и др. за 2016. годину

Завод активно учествује у радним групама и стручним комисијама из области
животне средине и климатских промена, геодиверзитета и биодиверзитета:

- Радна група Владе Републике Србије, Канцеларије за европске интеграције и
Министарства пољопривреде и заштите животне средине за Преговарачку
групу 27 - Животна средина и климатске промене (Александар Драгишић, мр
Верица Стојановић);

- Национални савет за климатске промене Владе Републике Србије
(Александар Драгишић);

- Радна група Министарства пољопривреде и заштите животне средине на
изради Предлога уредбе о врсти, висини, критеријумима, условима и начину
доделе подстицајних средстава (Александар Драгишић, др Слађана Шкобић,
Мила Ристић);

- Радна група за заштиту природних ресурса Одбора за координацију
инспекцијског надзора Координационе комисије Владе Републике Србије
(Мирјана Николић);

- Радна група Министарства пољопривреде и заштите животне средине за
успостављање Геопаркова у Републици Србији (др Душан Мијовић, Мирјана
Николић);

- Радни тим Министарства пољопривреде и заштите животне средине за
номинацију НП „Ђердап“ у Европску и Светску мрежу Геопаркова уз
подршку UNESCO-а (Срђан Маринчић);

- Радна група Министарства рударства и енергетике за утврђивање и оверу
резерви подземних вода на територији Републике Србије (др Душан
Мијовић);

- посебна Радна група Министарства пољопривреде и заштите животне
средине за анализу одредаба Правилника о начину, алатима и средствима
којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и
средствима којима се обавља рекреативни риболов (Ненад Секулић);

- Радна група Министарства пољопривреде и заштите животне средине за
израду Уредбе о оцени прихватљивости (др Ненад Секулић, др Предраг
Лазаревић, мр Верица Стојановић);

- Радна група Завода за заштиту природе Србије за формирање контигента
дивљих биљних, животињских врста и гљива за 2016. годину (Берислава
Илић, др Растко Ајтић, мр Верица Стојановић, др Предраг Лазаревић, др
Слађана Шкобић и Милош Вукелић);

- Посебна радна група Града Ниша из области која обрађује чиниоце животне
средине – помоћ при изради Програма заштите животне средине Града Ниша
са акционим планом 2017-2027. године (мр Данко Јовић, Драгана
Недељковић);

- Радни тим Града Чачка за попис природних вредности на територији града
Чачка (Биљана Крстески);
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- Тим Градске општине Чукарица за израду Локалног еколошког плана (ЛЕАП)
Градске општине Чукарица за период 2017-2023. године (Дејана Лукић);

- Радна група Министарства трговине, туризма и телекомуникација за
реализацију пројекта установљавања и развоја ски центра Голија (Марија
Трикић);

- Савет Резервата биосфере „Голија – Студеница“ Министарства пољопривреде
и заштите животне средине (Биљана Крстески);

- Стручни одбор Ловачке коморе Србије (Владан Бједов);
- Комисија Министарства пољопривреде и заштите животне средине за

решавање по захтевима за накнаду штете проузроковане од стране строго
заштићених и заштићених дивљих врста животиња (Владан Бједов);

- Комисијa Министарства пољопривреде и заштите животне средине за
спровођење Конкурса за издавање дозвола за сакупљање дивље флоре, фауне
и гљива у комерцијалне сврхе у 2016. години (Берислава Илић);

- Радни састанци имаоца јавних овлашћења са Министарством грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре као надлежним органом, у вези ефикасног
спровођења е-обједињене процедуре (Мила Ристић, Драган Цвијић);
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1.8. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

У току 2016. године, остварено је укупно 1.739 дана службених путовања, од чега је
1.412 дана у земљи, 79 дана у иностранству и 248 дана на Хиландару. У београдском
делу Завода остварено је 1360, а у нишком 379 дана службених путовања.

Под службеним путевима се у оквиру законских обавеза и описа делатности рада
Завода подразумевају највећим делом путовања остварена у сврху теренских
истраживања за валоризацију природних вредности, израду услова и мишљења,
стручни и инспекцијских надзора, пројектних тема, мониторинга и сл.

По врсти Укупно Београд Ниш
Услови и мишљења 129 107 22

Стручни надзор 74 47 27

Контрола коришћења и промета 12 12 0

Надзор заштићених врста и станишта 42 34 8

Заштита подручја 59 59 0

Еколошка мрежа 7 7 0

Прелиминарна истраживања 25 25 0

Теренска истраживања 526 382 144

Сарадња са инспекцијом 22 11 11

Пројекат домаћи 38 31 7

Пројекат страни 16 16 0

Превоз 309 304 5

Остало 480 325 155

Укупно 1739 1360 379
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По месецима Укупно Београд Ниш
Јануар 37 27 10
Фебруар 66 38 28
Март 73 46 27
Април 155 121 34
Мај 218 165 53
Јун 165 139 26
Јул 299 243 56
Август 83 64 19
Септембар 249 220 29
Октобар 245 186 59
Новембар 149 111 38
Децембар 0 0 0
Укупно 1739 1360 379
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1.9. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
О СТАЊУ ПРИРОДЕ

Завод за заштиту природе Србије је у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту
природе припремио Извештај о стању природе у Републици Србији за период од
2010. до 2014. године. Извештај представља приказ стања и различитих аспеката од
утицаја на природу, како би се пружила oснова за утврђивање даље стратегије и
националне политике у области заштити природе, као и за ефикасније спровођење
процеса интеграције и примену европских стандарда.

У оквиру Извештаја приказана су следећа поглавља: преглед стања природе у
Републици Србији (геодиверзитет, станишта и екосистемске услуге, дивље и
одомаћене врсте, предеo), преглед утицаја на природу и коришћење природних
ресурса (људске утицаје и ометања, климатске промене, природне непогоде,
инвазивне врсте и др; области пољопривреде, шумарства, водопривреде, рударства и
енергетике, саобраћаја и инфраструктуре, урбанизације, изградње и комерцијалног
развоја, туризма), затим систем заштите природе (стратешки, правни и
институционални оквир, заштићена подручја, еколошка мрежа, појединачни
механизми и мере заштите, финансирање) и едукацију, информисање и учешће
јавности у Србији.

Извештај је урађен у периоду 2015-2016. године. Заснован је на подацима
расположивим у моменту његове израде, а његов део чине и подаци из Извештаја о
стању природе у Аутономној Покрајини Војводини за период 2010-2014.

Извештај је упућен Министарству пољопривреде и заштите животне средине ради
даљег достављања Влади Републике Србије на усвајање (бр. 019-1896/1 од
28.09.2016. године).



88 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

2. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
2.1. Пројекти

2.2. Сарадња са међународним организацијама, номинација
међународно значајних природних добара
2.3. Учешће на међународним скуповима

(стручни и научни скупови, обуке и сл.)

Планиран је наставак и даљи развој сарадње са релевантним међународним
организацијама за заштиту природе и стручним кућама у региону, као и реализација
међународних пројеката.

2.1. ПРОЈЕКТИ

1. „Отворен регионални фонд за југоисточну Европу - Биолошка разноврсност“

„Open Regional Fund for South-East Europe – Biodiversity sub project: Regional netvork
for biodiversity Information Management and Reporting (BIMR)“.

Регионални пројекат представљен у Београду у октобру 2016 (претходно био скуп у
Сарајеву). Организатор ГИЗ. Пројекат се своди на 3 компоненте: 1) Регионална
процена BIMR основа –евалуација потенцијала институција, заинтересованих
страна, законодавства и др. на нивоу региона Југоисточне Европе; 2) Развој
одговарајућег BIMR регионалног водича за управљање податцима и извештавањима
у вези диверзитета врста, станишта и екосистема и генофонда; 3) Активности
спровођења BIMR регионалног водича. Национални представник за реализацију
пројекта је Габор Месарош (невладина организација „Био Рас“) и он је задужен за
све даље кораке и информације на националном нивоу. 4. Контакт особа у Заводу у
оквиру BIMR пројекта је Миливоје Крвавац.

„Отворен регионални фонд за југоисточну Европу – Екосистемске услуге“.
Организатор ГИЗ. Регионални састанак (kick-off meeting) у оквиру GIZ/Отвореног
регионалног фонда за Југоисточну Европу – пројекта биодиверзитет (GIZ/ORF SEE –
BD), под-пројекта под називом: Ecosystem Services and Valuation (ESAV) for Future
Course of Action in South-Europe, одржан је 17.новембра 2016., у хотелу „Зира“ у
Београду. Технички део састанка je у највећем делу био фокусиран на Отворени
регионалноги фонд за Југоисточну Европу – пројекта биодиверзитет (ORF BD), са
фокусом на тематска питања од значаја за европске интеграције и успостављање
контекста за спровођење пројекта Ecosystem Services and Valuation (ESAV).
Учесницима састанка представљене су главне компоненте пројекта, методолошки
приступ, као и временски оквир за спровођење активности. Током дискусије је
истакнуто да иако је ESAV релативно нова тема и да се у региону неједнако
примењује, да постоји широк спектар извршених процена вредности екосистемских
услуга у разним крајевима региона ЈИЕ користећи различите методологије. Као
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пример ових активности, учесници су говорили о својим искуствима у спровођењу
научних истраживања врста и екосистема, еколошком мониторингу и вредновању
економске компоненте, као и мапирању заинтересованих страна, друштвеним наука
ма и анализама финансијских, правних и институционалних механизама.

2. „Развој индикатора климатских промена и биодиверзитета у Србији“
„Proposal of Climate Change Impact Indicators on Biodiversity“

Одржана међународна радионица у ресорном Министарству. Завод је презентовао
информациони систем. Дате примедбе и коментари на документ о развоју
индикатора биодиверзитета на климатске промене „Proposal of Climate Change
Impact Indicators on Biodiversity“ који реализује Чешка развојна агенција у сарадњи
са Агенцијом за заштиту животне средине.

3. „Процена капацитета за спровођење EU LIFE  пројекта у Србији“

Састанак у Заводу са представницима TerEnCons (Sandro Angileini и Др Слободан
Милутиновић). Дати коментари на послати документ .

4. Номинација пројекта за Ђаловића клисуру („Cross-border programme Serbia-
Montenegro under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA), Component
II, allocations for 2012 and 2013“). Писање пројектне документације и предаја
документације.

5. „Restoration of the Grassland and Wetland Area: Kladovo Sands with Mala
Vrbica“

На позив CEEweb послат предлог за рестаурацију Кладовске пешчаре и Мале
Врбице. Након тога телефонска конференција путем интеренета са предлозима шта
би се могло даље учинити. Траже се средства.

6. “BalkaNatureNet”.

Немачка: Одржана радионица са циљем оснивања мреже “БалкаНатуреНет”.
Пројектом координира Алфред Топфер академија за заштиту природе уз
финансијску подршку Алфред Топфер фондације, Немачке фондације за животну
средину и Фондације Хеидехоф. Завод за заштиту природе Србије представљала је
мр Верица Стојановић (полазник „НатуРерегио_Балканс“, програма из 2014. године).
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2.2. САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, НОМИНАЦИЈА

МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНИХ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА

ECRAN (Environment And Climate Regional Accession Network)

Састанак са Michael Hošek у оквиру TAIEX /ECRAN пројекта и експертске мисије
процене за мрежу Натура 2000 (Expert Mission on Natura 2000 Network Assessment)
око евалуације досадашњих активности на имплементацији Директиве о стаништима
и Директиве о птицама и успостављању мреже Натура 2000.

ENVAP (ЕНВАП)

Шведска агенција за заштиту животне средине представила ЕНВАП 3 пројекат који
ће трајати 4 године. Србија је имала многоструке користи од претходна два ЕНВАП
пројекта (ЕНВАП 1 и ЕНВАП2) у претходних десетак година.

ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ПРЕДЕЛУ (EUROPEAN LANDSCAPE
CONVENTION)

Почетком године је завршен Пројекат „Унапређење капацитета региона Шумадије и
Поморавља за примену Европске конвенције о пределу“. Надлежно министарство
доставило је Протокол у којем су наведене измене назива и садржаја Европске
конвенције о пределу (16.06.2016.године). Измене се тичу назива Конвенције
(постаје Конвенција о пределу), као и проширења и могућности приступа и примене
Конвенције на не-европске државе (глобални) ниво чиме се истиче да је предео
битна (есенцијална) компонанта животног окружења људи на свим територијама.
Након усвајања наведеног креће се са поступком ратификације.

САРАДЊА СА УНЕСКОМ (UNESCO) UNESCO MAB ПРОГРАМ

1. У поступку номинације НП Ђердап у Европску и Светску мрежу Геопаркова уз подршку
UNESCO-а урађене су следеће активности:
 Анализа предложених смерница и критеријума од стране UNESCO-а за

процену вредности за чланство у Европску и Светску мрежу
Геопаркова.

 Рад на изради документације потребне у поступку номинације НП
Ђердап у Европску и Светску мрежу Геопаркова.

 Потребна документација садржи следеће документе: Апликациони
досије, Документ о самоевалуацији и пратећи графички материјал.

2. МАБ, Голија – припрема новог извешаја за ПП Голија, на примедбе упућене
од стране седишта МАБ комисије у Паризу. Израђена студија са дефинисаним
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новим кор и бафер зонама, сагласно пропозицијама MAБ-а. Достављена
Министарству спољних послова, одакле је даље прослеђена за Париз.

3. Припрема илустративне брошуре ПП Голија на енглеском језику за потребе
МСП.

САРАДЊА СА СВЕТСКОМ УНИЈОМ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ (IUCN)

1. У оквиру IUCN пројекат „Towards Strengthened Conservation Planning in South-
Eastern Europe”, сарадници Завода путовали у Сарајево, Албанију и Чешку.
 Сарајево: IUCN канцеларија у Београду је организовала радионицу о

унапређењу података о биодиверзитету „Streamlining Biodiversitu Data“,
која је примарно усмерена на Босну и Херцеговину и Црну Гору.

 Албанија: одржан је тренинг „Regional Training on Ecosystem Services
Assessment and Valuation“. Тренинг је финансиран од стране MAVA
Foundation као и од ORF BD под-пројекта „Ecosystem Services Assessment
and Valuation (ESAV) for future course of action in South-East-Europe (SEE)’’
финансираног од стране Немачког Савезног Министарства за економску
сарадњу и развоји имплементираног од стране Немачке организације за
међународну сарадњу (ГИЗ).

 Чешка: Студијско путовање. Представљен систем заштите природе у
Чешкој и систем рада у оквиру заштићених подручја. Општи циљ Пројекта
је да се ојача спровођење стандарда заштите и ЈИ Европи кроз подршку,
институционални развој и стварање регионалне платформе за планирање
заштите природе.

2. Светски конгрес заштите природе одржава се сваке четврте године и окупља чланице
највеће светске организације за заштиту природе IUCN, у циљу разматрања и
усвајања нових стратегија, политика и планова у борби за очување природе на
глобалном нивоу. Ове године конгрес је одржан на Хавајима, у граду Хонолулу у
периоду од 01. до 09. септембра 2016. године. Директор Завода је учествовао на
конгресу.

3. Учествовње на регионалном састанку IUCN-a везано за пројекат „Conservation
Planning“ 20. i 21. октобар, Будва, Црна Гора. Представљање нових методологија
IUCN-a, пре свега Red list of ecosystems and Nature Based Solutions. Могућност
учествовања запослених Завода у предстојећој обуци, почетком 2017.године на тему
РЛЕ (Црвене Листе Екосистема).

САРАДЊА СА СВЕТСКИМ ФОНДОМ ЗА ПРИРОДУ (WWF)

Без тренутних активности.

САРАДЊА СА PROWILDLIFE ОРГАНИЗАЦИЈОМ

Заједничка припрема нових ЦИТЕС номинација за CoP17 у Јужноафричкој
Републици.  Четири номинације успешно прихваћене и додате на актуелну ЦИТЕС
листу. Континуриани мониторинг база података везано за илегалну трговину
рептилима из земаља трећег света ка Европи.
Актуелне актвности у оквиру Завода углавном усмерене на тренутну проблематику
трговине птицама кроз Србију, као транзитну зону за ове групе животиња ка ЕУ
тржишту.
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ЕУРОПАРК ФЕДЕРАЦИЈА (EUROPARC FEDERATION)

Континуирана комуникација са координаторима из седишта EUROPARC
Федерације, Швајцарска. Директор Александар Драгишић учествовао на
EUROPARC конференцији “We are parks” у НП Јура, Швајцарска, 18-22.10.2016.

АКТИВНОСТИ УСКЛАЂЕНЕ СА РАМСАРСКОМ КОНВЕНЦИЈОМ

Обележавања светског дана заштите влажних подручја у Кладову 5. фебруара 2016.
Излазак на терен на Малу Врбицу (значајно подручје за птице).

GREENBELT 2016 NATURE

Balkan Green Belt регионална конгеренција, 13-16.04. Baile Herculane, Румунија, у
оквиру пројекта "Protecting Biodiversity in the Balkans - Strengthening cooperation
along the Balkan Green Belt”.

ПанЕвропска Green Belt конференција, 31.10.-04.11.2016, Јоенсу, Финска.
Дефинисање јасних листа активности свих земаља у оквиру мреже понасоб.
Наставак сарадње са Србијом кроз заједничку припрему “COST” пројекта са BUND-
ом и другим представницима у оквиру Green Belt мреже. Завод учествује као други
подносилац пријаве пројекта ка ЕУ.

ENCA (EUROPEAN NETWORK OF NATURE CONSERVATION AGENCIES)

У периоду од 06 - 08.11. одржан је 19. пленарни састанак Асоцијације ENCA у Берну
(Швајцарска Конфедерација). Основне теме састанка су биле, према агенди:
 Идентификација приоритета Асоцијације у периоду до 2020. године;
 Идентификација позиције и могућности  Асоцијације спрам европских

организација из области заштите животне средине (природе) и однос према
одговарајућим телима ЕУ;

 Идентификација приоритета националних чланица ENCA и могућности
повезивања.

Одржане су и две тематске сесије, о утицају климатских промена на одређене
сегменте природног окружења и o управљању популацијама крупних звери у
Европи.

CITES

Континуирања међуинституцијална и међународна сарадња у примени ЦИТЕС
конвенције.

1. Уступање превозног средства Заводу од стране ресорног Министарства за
активности које се односе на преузимање и транспорт примерака дивљих
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врста за потребе привременог или трајног збрињавања, рехабилитације
и/или пуштања назад у природу.

2. Учествовање на 77 - ом састанку специјалног научног тела, 7.11.2016,
Брисел, Белгија, поводом дефинисања коначног мишљења за извоз
појединих врста биљака/животиња/деривата из земаља у развоју ка Европи.

3. Припрема нових ЦИТЕС номинација за CoP17 у Јужноафричкој
Републици.

UNDP

1. UNDP радионица о утврђивању критеријума за издвајање Натура 2000
подручја “Natura 2000 Site Selection Criteria“ (Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, 14.06.2016)

2. УНДП је у оквиру својих активности у области заштите природе, а у оквиру
пројекта: Дељење и примена чешког знања за унапређење система заштите
природе у Србији уз експерте из DHP Conservation и Integra Consulting из
Чешке Републике, организовао студијску посету Чешкој. Циљ ове студијске
посете је био да се прикаже искуство Чешке у успостављању мреже Натура
2000, укључујући одабир Натура 2000 подручја, сакупљање и евалуацију
података, развој националних критеријума за одабир подручја, као и одабир
подручја за заштиту одређених врста биљака и животиња и типова станишта.
Експерти из Чешке су представили процес од транспозиције ЕУ
законодавства и припремних активности, до конкретних активности на
одабиру Натура 2000 подручја, укључујући и практичне примере са терена.

3. Учешће у консултативном састанку у организацији UNDP, МПЗЖС и
Француске Амбасаде везано за актуелни пројекат „Локални развој отпоран на
климатске промене, Француски Културни Центар, Београд, 26.10.2016.
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2.3. УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ
СКУПОВИМА (СТРУЧНИ И НАУЧНИ

СКУПОВИ, ОБУКЕ И СЛ.)

 Учешће на Првом симпозијуму шумске медицине у Србији у организацији
„Medical SPA асоцијације Србије“ у Београду у Центру за културу и спорт
Шумице. Завод презентовао биолошку разноврсност Србије.

 9th EDGG Field Workshop - Biodiversity patterns of dry grasslands at the meeting
point of Central Europe and the Balkans. Теренски рад, подршка на терену
колегама са Пољопривредног факултета (Универзитет у Београду): Ртањ,
Богово гумно, Оштри врх, Сува планина, Сићевачка и Јелашничка клисура.

 Скуп међународног карактера у Новом Саду The International Bioscience
Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC
2016, 19 – 21.10.2016., ПМФ, Нови Сад, Србија.

 Међународна конференција Monitoring and Management of Visitors in
Recreation and Protected Areas (MMV), Нови Сад, 26 - 30.09.2016. Ректорат
Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија. Директор Завода је отворио
конференцију.

 Учешће на радионици експертског тима за израду Мултиспецијског Акционог
плана за лешинаре Старога Света (за регион Европе, Блиског Истока и
Централне Азије). Учествовало око 70 учесника из 24 различитих земаља
Европе, Блиског Истока, Северне Африке и Централне Азије. Организатори
су: CMS, Raptors Mou, BirdLife International, Vulture Conservation Foundation,
Vulture Specialist Group.

 Други регионални састанку на имплементацији Пројекта „Подршка
управљању водним ресурсима у сливу реке Дрине“.

Регионални састанак/радионица је одржан са учесницима из Србије, Црне Горе и
Босне и Херцеговине/Република Српска. Поред чланова, присуствовали су и
представници Хрватске, Словеније и Македоније. Циљ састанка је био да се прикажу
резултати пројекта и анализирају проблеми за унапређење мониторинга вода на
сливу Дрине. Поред тога, приказани су и тренутно стање и планови
хидрометеоролошких завода и надлежних органа и организација за руковођење
мониторингом. Организатори су нас информисали да ће се припремити наставак
овог пројекта под називом „Развој NEXUS пројекта“ са циљем да се изврши пилот
провера на по два подслива Дрине у свакој земљи чланици. О свему ће нас накнадно
обавестити Дирекција за воде Србије.

ХИЛАНДАР

Током 2016. године, настављена су истраживања природних вредности поседа
манастира Хиландар. Истраживања су, према предложеној динамици, обављена у
оквиру четири теренске екскурзије (средином маја, крајем маја и почетком јуна,
крајем јула, почетком и средином септембра и у другој половини октобра). Оваквим
распоредом излазака је у највећој мери покривена годишња ритмика животних
циклуса и активности појединачних компоненти живог света. Теренским радом је
обухваћен већи део укупно предвиђеног истражног простора. Настављена су
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истраживања у области геологије, геоморфологије, хидрологије и хидрографије,
флоре и вегетације, ихтиологије, херпето- и батрахологије и орнитологије, а започета
су истраживања у области териологије.

Планирани терен почетком новембра месеца (област фауна риба, шумарство) није
реализован због ангажовања стручних сарадника Завода на редовним активностима.

Предвиђени резултати за крај 2016:

 Постер: Водоземци и гмизавци Хиландара
 Постер: Дрвеће Хиландара
 Публикација: Геодиверзитет Хиландара
 Рукопис публикације: Водоземци и гмизавци Хиландара
 Збирни годишњи извештај

Предлог досадашњег координатора истраживања природе Хиландара (П. Лазаревић)
је да Директор Завода заједно са будућим руководиоцем пројекта крајем године или
јануара 2017. године посети манастир Хиландар, понесе збирни извештај о
досадашњој реализацији активности, план активности за наредни период, предлог
рукописа публикација на благослов (сагласност) за штампу, као и разне додатне
пратеће материјале Завода.
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3. ИНФОРМИСАЊЕ, ЕДУКАЦИЈА
И УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У

ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

3.1. ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ
3.1.1. Промотивне манифестације и активности
3.1.2. Информисање и доступност информација

У оквиру активности Завода које се односи на подизање свести најшире јавности о
заштити природе и очувању природних ресурса, у 2016. године реализован је низ
промотивних манифестација, и активности усмерених на остваривање сарадње са
медијима и невладиним сектором, као и комуникације са заинтересованим
јавностима.

3.1.1. ПРОМОТИВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И АКТИВНОСТИ

Обележавање еколошких датума као и предходних година предстаљало је повод да
се најшира јавност упозна са актуелностима и значајем заштите. У току 2016.
организовано је обележавање:
 Дана заштите влажних подручја 05. фебруара у Кладову, у просторијама Дома

културе. Програм обележавања реализовали су Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за
заштиту природе, ЈП „Национални парк Ђердап“, и као домаћини, Општина Кладово,
Туристичка организација Кладово и Бибилотека „Центар за културу“ у Кладову. У
раду скупа учествовали су представници управљача заштићених природних добара,
јавних предузећа „Србијашуме“ и „Војводинашуме“, специјалних резервата природе
„Засавица“ и „Краљевац“, Споменика природе „Ресавска пећина“, Градског
секретаријата за заштиту животне средине Београда, регионалних туристичких
организација, локалних самоуправа, школа, установа културе и медија. Гости из
Румуније, из градског музеја Тур Северина, својим доласком омогућили су да догађај
има међународни карактер. У оквиру скупа одржане су презентације: Номинација
подручја „Ђердап“ за упис на листу међународних влажних станишта, Економско
вредновање екосистемских услуга СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ и и
природних вредности подручја „Мала Врбица“и „Кладовска пешчара“.

 Светског дана шума и Светског дана вода - Завод за заштиту природе Србије,
WWF - Светски фонд за природу, ЈКП „Зеленило-Београд“ и Струковно удружење
„Амбасадори одрживог развоја и животне средине“ организовали су 25. марта на
Калемгдану  еко радионицу у циљу указивања на значај заштите вода и поплавних
шума за очување ретких врста биљног и животињског света. Заједно са ученицима
београдских школа које су укључене у међународни програм Еко-школе, у оквиру
радионице учесници су могли да открију значај очувања поплавних шума за људе и
дивље врсте сазнајући кроз креативне игре природне вредности Предела изузетних
одлика „Велико ратно острво“, као и шта све угрожава свет природе острва на
примеру орла белорепана, ретке и угрожене врсте на глобалном нивоу. Овом
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приликом, сви заинтересовани имали су прилику да, уз помоћ стручњака, двогледима
завире у свет дивљине који је своје уточиште нашао на Великом ратном острву и
погледају видео клипове снимљене на гнезду орла белорепана.

 Дана заштите природе у заштићеним природним добрима широм Србије у којима
су организоване акције промотивног и образовног карактера у којима је представљен
значај очуване природе и одрживог управљања заштићеним подручјима. Завод за
заштиту природе Србије учествовао је у обележавању националног дана заштите
природе заједно са Музејом у Аранђеловцу, управљчем Споменика природе „Пећина
Рисовача“. Представници Завода подржали су и акције ЈП „Национални парк Тара“ и
заједно са запосленима и гостима Парка, ученицима средњих школа и извиђачима из
Бајине Баште учествовали у припремама за посету локалитету Калуђерске баре и
отварању изложбе слика на тему Птице, ауторке Милице Ајдуковић у Центру за
посетиоце у Бајиној Башти.

 Дана планете - у сарадњи са ЈП „Ресавска пећина“ реализоване су еко радионице и
играонице за ученике основних школа, у сарадњи са ЈП „Калемегданска тврђава“
реализована је тематска инклузивна манифестацијја и у сарадњи са ЈП „Србијашуме“,
ШГ „Ниш“ организаована је промоција СРП „Сува планина“ у Нишкој Бањи.

 Светског дана Биодиверзитета, 21. маја у Београду, у организацији Завода за
заштиту природе Србије представљена је изложба фотографија „Anima mundi“ и
премијерно приказан документарни филм „Свет у нестајању“. Реализацијом
тематског програма најширој јавности је представљен значај сарадње у заштити
ретких и угрожених врста, као и у примени Конвенције о међународној трговини
ретким и угроженим врстама (CITES Конвенција).

 Дана лептира 27 маја. у ОШ „Стојан Новаковић“ из Шапца.
 Светског дана заштите животне средине - Завод је организовао 03. јуна у

сарадњи са ЈП „Ресавска пећина“ у Споменику природе „Лисине“ акцију
покретања израде пописа биљних врста овог природног добра под називом
„Хербар споменика природе Лисине“ и учествовао као суорганизатор у
одржавању XII регионална конференција „Животна средина ка Европи EnE16
– ENV.net“, на тему „Климатске промене и одрживо коришћење природних
ресурса“ у Београду, 06. јуна у просторијма Привредне коморе Србије.

АКЦИЈЕ ЗАВОДА

Акције Завода поред промотивог дела имале су за циљ и остварење конкретних делатности
које могу унапредити рад на заштити природе.
 Стални фото конкурс Завода у циљу промоције природе, природних добара

и заштите природе Србије, Завод је организовао трећу годину за редом у
сарадњи са Фото Савезом Србије и ове године стални фото-конкурс на тему:
ПРИРОДА СРБИЈЕ. Поред награђених фотографија, по оцени жирија,
додељују се и награде на основу добијених гласова од стране посетилаца сајта
Завода, на годишњем нивоу. Изложба најуспешнијх фотографија током 2015
године представљена је у Београду (Галерија „Прогрес“), Нишу (Галерија
Друштва архитеката Ниша) и Чачку (Дом културе). Изложба је организована
и за штиженике КПД у Ћуприји.

 У циљу промоције  природне баштине Србије и прикупљања фотографија
заштићених природних добара, уз стручну подршку Завода, Викимедиа
Србија организован је фото конкурс „Вики воли Земљу“ (Wiki Loves Earth –
WLE). На конкурсу, по пропозицијама су оцењиване само  фотографије које
приказују део или цело заштићено подручје. Да би учесници знали са којих
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подручја да шаљу фотографије на конкурс, списак заштићених природних
добара  са описом локалитета је био доступан на сајту Викимедие. Стручни
жири Завода прогласио је фотографију Владимира Мијаиловића „Кањон Раче
са видиковца Црњесково” за најлепшу фотографију заштићеног природног
добра у Србији за 2016. годину, која је на светском такмичњу најлепших
фотографија природе заузела 15 место. На Светском такмичењу прву награду
је такође добила фотографија природе из Србије, коју је за такмичење
одабрао стручни жири Завода. За најлепшу фотографију природе на светском
такмичењу „Вики воли земљу“ победила је фотографија Чедомира Жарковића
која приказује бигрене каде Стопића пећине.

 Посетиоци фестивала Нишвил имали су прилику да се на Инфо пулту за природу
информишу о природним лепотама и могућностима посете заштићеним подручјима,
и да учешћем у наградној игри „КАРТА ЗА ПРИРОДУ“ освоје посету једном од
заштићених подручја.

 Наградна игра „Карта за природу“ Завода за заштиту природе Србије и управљача
заштићених подручја, у оквиру фестивала Нишвил (11-14. август 2016.), омогућила је
посетиоцима да освоје јединствени обилазак заштићених подручја: предела изузетних
одлика „Власина“ и „Лептерија Сокоград“, споменика природе „Ресавска пећина“,
„Водопад Лисине“, „Церјанска пећина“ и „Пећина Рисовача“, специјалних резервата
природе „Увац“, „Јерма“, „Сува планина“ и „Јелашничка клисура“, и нашег највећег
природног добра Парка природе „Стара планина“.

 Сваког дана током трајања фестивала делила се награда – посета заштићеном
природном добру које се тога дана представљало на Инфо пулту за природу
(www.zzps.rs).

САЈАМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 На позив градске општине Савски Венац, учешће у обележавању Европског дана без
аутомобила (22. септембар, Хајд парк, Београд).

 Завод је први пут учествовао на Јесењем фестивалу здравља у Београду, који се
одржава по четрнаести пут, и овим поводом имао свој инфо пулт у оквиру кога су
посетиоци имали прилику да, у разговору са представницима Завода, сазнају више о
заштићеним вредностима на подручју Београда, као и о томе како се реализују
послови очувања природе, али и да добију промотивне и образовне материјале о
природним добрима и ретким врстама у нашој земљи.

 На Сајму ECO FAIR одржаном од 12. до 14. октобра 2016. године, Завод је
представио најновије резултате у истраживањима и мониторингу заштићених
подручја и издања у области заштите природе. Учешћем у конференцијском
програму Сајма 13. октобра, Завод је представио пројекте у заштити природе и
образовна постер издања. Тада су представљени резултати ревизије и мониторинга
националних паркова, спелеолошка истраживања система Увачких пећина и
Церјанске пећине, образовни постери о врстама које насељавају нашу земљу,:
Водоземци Србије, Вилин коњици Србије и Птице сверене Шумадије.

 На 61.  Међународном београдском сајму књига Завод је представио свој рад и
издавачки опус на изложбеном простору у Хали IV, као и на излагачком простору
Центра за промоцију науке, у Хали II. Нарочиту вредност овогодишњег излагања
Завода представљала је монографија „Заштићени храстови Србије“ и приручник
„Стрижибубе Србије“, чија је промоција одржана 26. октобра  на штанду Центра за
промоцију науке.
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 Током трајања  фестивала Greenfest, у периоду од 15. до 18. новембра у Београду,
Завод је представио две изложбе фотографија, и то изложбу најбољих радова са
међународног фото конкурса „Биодиверзитет“ организованог поводом одржавања
Светског конгреса биодиверзитета у Србији 2015. године, и самосталну изложбу
аутора Миливоја Крвавца на тему „Anima mundi“. Такође, Завод  се и ове године
укључио у образовно-промотивни програм фестивала и овим поводом организовано
трибину о спелеолошким истраживањима и открићима система Увачких пећина и
Церјанске пећине.

ПРОМОЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИМАЛЕ ЗА ЦИЉ УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ СА
РЕЗУЛТАТИМА РАДА ЗАВОДА:

 Поводом обележавања 68 година рада, Завод је представио је 26. априла  у
Народном позоришту у Нишу резултате рада током претходне године, смернице
заштите наше природне баштине у наредном периоду и издавачки подухват
Биолошког факултета из Београда и Завода, Црвену књигу фауне Србије I -
водоземци и Црвену књигу фауне Србије II - гмизавци.

 Промоција Специјалног резервата природе „Јерма“ у Бугарском граду
Враца отварањем заједничке изложбене поставке документарних фотографија
из прве половине 20. века Завода и Удружења „Јерма“ одржана је 02.
децембра 2016. године.

3.1.2. ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ

У протеклом периоду, Завод је путем средстава јавног информисања редовно и
објективно упознавао јавност са својим радом и активностима у области заштите
природе и на тај начин доприносио едукацији и развијању свести најшире јавности о
заштити природе, њеном значају, и улози различитих заинтересованих јавности за
очување природне баштине.

Остварено је близу стотину објава у различитим медијима – штампаним,
електронским и новим медијима. У информисању јавности о раду Завода били су
заступљени различити медији, националног и локалног значаја. Највише садржаја
посвећених заштити природе емитовано је у систему Радио-телевизије Србије, а од
штампаних медија у дневним листовима „Политика“ и „Вечерњим новостима“. У
складу са реализацијом теренских истраживања у различитим подручјима Србије,
Завод је био заступљен и у извештавању локалних медија. О раду Завода
извештавале су националне телевизије: РТС 1, РТС 2 , ТВ Пинк ,ТВ Прва, ТВ Heppy,
РТВ Војводина, ТВ Коперникус, регионална станица N1 и локалне телевизије: ТВ
Студио Б,ТВ Зона, РТВ Bellamie – Ниш, ТВ Сунце, ТВ Аранђеловац, ТВ АС, ТВ
Кладово, ТВ Ресавске новости и многе друге. Највећи број гостовања у радио
програму стручни сарадници су остварили на Радио 202, Радио Београду 1. и 2.
програм, Радио Лагуна и Радио Ђердап. Од новинских листова о заштити природе и
врста су писали поред Политике и Вечерњих новости, Блиц, Данас, Дневник,
Народне новине и Нишке новине како у штампаним тако и у електронским
издањима. О акцијама Завода извештавале су и агенцијске куће: Танјуг, Бета и
Фонет.  Вести о раду Завода могле су се видети и на многим web порталима за вести:
www.vesti.rs, www.naslovi.net , www.isotcnevesti.rs,
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www.juznevesti.rs,www.staklenozvono.rs, www.paolo.rs, www.rts.rs, www.glavnevesti.rs,
www.navidiku.rs, www.prelistavanje.rs, www.zvono.rs, www.tajmlajn.rs, www.scadar.rs и
други.

Настављена је раније успостављена сарадња са Еколошком редакцијом РТС на
основу које су стручни сарадници Завода учествовали у снимању тематских емисија
о заштићеним подручјима и биодиверзитету и то у емисијама „Зелени часовник“,
„Еколошки речник“, „Контекст 21“, „Траг у простору“ и „Природна баштина“.

У протеклом периоду нарочита медијска пажња била је усмерена на теме посвећене
заштити врста и то највише заштити птица (акција везана за борбу против травања
пестицидима орла белорепана, зимски цензус белоглавог супа и птица водених
станишта, пробелми у градским условима у време учења врана младунаца да лете и
појављивања змија после зимске хибернације). У циљу упознавања јавности преко
медија о  проблемима у заштити врста у урбаним срединама, Завод је проследио три
саопштења за медија: Вране у одбрани својих младунаца, Како помоћи младунцима
испалим из гнезда и О случајевима тровања пестицидима орла белорепана.

У току 2016. године медији су у сарадњи са Заводом представили јавности
заштићена подручја: Специјални резерват природе „Венерина падина“, Предео
изуетних одлика „Радан“, Споменике природе „Лалиначка слатина“, „Шумати
шумар“, „Борачки крш“, „Кањон реке Ђетиње“, „Ваља Прераст“, „Буква у
Омољици“, „Ресавска пећина“ и „Пећина Рисовача“, као и Национални парк
„Ђердап“. Ове године велику медијску пажњи имале су и акције Завода поводом
обележавања еколошких датума“ и кампања „Карта за природу“ на фестивалу
Нишвил и конкурси фотографије природе „Вики воли земљу“ и „Природа Србије
2015“. У целини, објаве у медијима су биле позитивне, и афирмативно представљале
рад на заштити природе.

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
одговорено је на шест захтева за информацијом колико је упућено у протеклом
периоду.

Интернет презентација

Завод је у 2016. години редовно извештавао јавност о свом раду у оквиру рубрике
Вести, а визуелну атрактивност сајта додатно је унапредила галерија са
фотографијама из годишњег Фото конкурса Завода. Поред Интернет презентације
Завода, редовно су постављани садржаји и на Фејсбук страници Завода.
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4. ОБРАЗОВНО-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

4.1. ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ

У току 2016. године реализованo je више од 50 образовних програма у циљу
унапређења праксе заштите природе. У циљу развоја знања и компетенција за
учешће у заштити и одрживом развоју природне баштине, у образовним програмима
Завода учествовали су непосредни актери у заштити као што су стручна и научна
јавност, управљачи заштићеним природним добрима, локалне самоуправе,
становништво и невладин сектор, али и шира заинтересована јавност, просветари,
ученици, предшколци и студенти. Образовни програми реализовани су у форми
семинара, радионица, конференција, стручних скупова, округлих столова, трибина,
појединачних или серијала предавања, и студијских посета природним добрима,
самостално и у сарадњи са релевантним институцијама и организацијама.

ПРОГРАМИ ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

У току 2016. године реализовано је више од десет програма за учеснике у заштити
природе (радионице, семинари, програми обуке, конференције, трибине, округли
столови и слично), који су тематски били посвећени припремним активностим
Србије за укључивање у европски систем заштите, учешћу заинтересованих јавности
у заштити и развоју заштићених подручја, програмима одрживог развоја и систему и
режимима заштите природе и методама заштите био-, гео- и предеоног диверзитета.

1. Представници Завода учествовали су у раду Регионалне консултативне
радионице у циљу представљања постигнутих резултата у програмима за
слив реке Саве и будућим активностима у организацији Међународне
комисије за слив реке Саве одржане 29. jануара у Београду.

2. У просторијама, и у координацији Завода, 11. фебруара одржана је радионица о
биогеографским регионима у Србији, о картирању биогеографских региона у
Србији дискутовали су представници Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту
природе, Биолошког факултета Универзитета у Београду, као и организације
цивилног друштва.

3. Учешће у припремама Радионице одржане у оквиру пројекта Natura 2000 у
Србији у сарадњи са Министарством за пољопривреду и заштиту животне средине и
мађарским конзорцијумом Balcon. Kонференције и стручни скуп одржани су 18.
фебруара 2016. године у Народној Скупштини Републике Србије, у циљу
обележавања званичног почетка реализације активности на установљавању еворпске
мреже заштићених подручја у Србији. У раду првог скупа учествовали су стручњаци
и представници заинтересованих страна који ће бити укључени у послове
идентификације Natura 2000 подручја, док су у раду другог скупа учествовали
представици Делегације EU у Србији и доносиоци одлука на националном и
локалном нивоу чија ће подршка бити потребна за успешну реализацију пројекта.

4. У Кладову је 05. фебруара у просторијама Дома културе одржан скуп „Влажна
подручја за нашу будућност“ и програм посматрања птица на локалитету
„Мала Врбица“, који су реализовали Министарство пољопривреде и заштите
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животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту
природе, ЈП „Национални парк Ђердап“, и као домаћини, Општина Кладово,
Туристичка организација Кладово и Бибилотека „Центар за културу“ у Кладову. У
раду скупа учествовали су представници управљача заштићених природних добара,
јавних предузећа „Србијашуме“ и „Војводинашуме“, специјалних резервата природе
„Засавица“ и „Краљевац“, Споменика природе „Ресавска пећина“, Градског
секретаријата за заштиту животне средине Београда, регионалних туристичких
организација, локалних самоуправа, школа, установа културе и медија. Гости из
Румуније, из градског музеја Тур Северина, својим доласком омогућили су да догађај
има међународни карактер. У оквиру скупа одржане су презентације: Номинација
подручја „Ђердап“ за упис на листу међународних влажних станишта, Економско
вредновање екосистемских услуга СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ и
Природне вредности подручја „Мала Врбица“и „Кладовска пешчара“.

5. Учешће у Првом симпозијуму шумске медицине у Србији у организацији „Medical
SPA асоцијације Србије“ у Београду, у Центру за културу и спорт Шумице са
презентацијом на тему „Заштићена подручја Србије - ризница биолошке
разноврсности“.

6. Завод је био суорганизатор XII регионалне конференције „Животна
средина ка Европи EnE16 – ENV.net“, на тему „Климатске промене и
одрживо коришћење природних ресурса“ одржане у Београду 06. јуна у
организацији удружења „Амбасадори одрживог развоја и заштите животне
средине“ и Привредне коморе Србије,. На конференцији је представљено
преко 50 тематских радова. Овим поводом као део пленарних излагања Завод
је представио „Систем заштите природе и климатске промене“.

7. Представници Завода су у оквиру учешћа у семинару „Повезивање
заинтересованих страна и планирање заједничког деловања у области
заштите природних и културних добара“ који је реализован у
старопланинском селу Дојкинци у периоду од 28. до 31. августа одржали
презентацију „Природне вредности Парка природе „Стара планина“ и
радионицу „Интегрална заштита природног и културног наслеђа“ Семинар је
одржан у организацији Завода за заштиту споменика културе Ниш, у циљу развоја
пројекта заштите села Гостуша у Парку природе „Стара планина“ и промоције
европске награде Europa Nostra за заштиту културног наслеђа, коју су добили за
Студију заштите овог јединственог места очуваног народног градитељства.

8. У периоду од 19. до 21. септембра, у организацији Природно-математичког факултета
Универзитета у Новом Саду, одржaна je Међународна конференција IBSC 2016 (The
International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience
Conference IBSC 2016), у оквиру које су одржане презентације радова представника
Завода: Шумски резервати у Србији – стање, дистрибуција и синекологија и Угожене
врсте које нису на CITES листи и нове откривене врсте гмизаваца.

9. Представници Завода учествовали су у раду и званичном отварању VIII Међународне
конференције о праћењу и управљању посетиоцима у рекреативним и заштићеним
подручјима („Monitoring and Management of Visitors in Recreation and Protected Areas“-
MMV), која је одржана  у Ректорату Универзитета у Новом Саду, у периоду од 26. до
30. септембра.

10. Представници Завода учествовали су 17. новермбра у раду научног скупа под
називом „Еколошки и економски значај фауне Србије који је одржан  као део
програма обележавања 175 година од оснивања Српске академије наука и уметности
и Академијског одбора за проучавање фауне Србије у Свечаној сали САНУ.
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11. Четврти годишњи скуп организација за заштиту природе „Партнерством ка
заштити природе“.

ПРОГРАМИ ЗА ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
У току 2016. године предшколске установе показале су велико интересовање за
образовне програме Завода на тему заштите ретких и угрожених биљних и
животињских врста, као што су  еко-образовне игре „Бојанка о природи“, „Еко
скакалица“, „Пронађи моје станиште“, „Како хода меда“,  „Да ли сам виши од меде“,
и „Еко пузле и лавиринти“. Реализовано је преко 10 радионица, еко-играоница за
предшколце, у оквиру којих је о свету природе у нашој земљи играјући се учило
преко 1000 предшколаца из београдских вртића (предшколска група у београдској
ОШ „Арчибалд Рајс“, вртић „Дуга“ из Аранђеловца, београдски вртићи „Невен“) и
деце која су посетила фествал  Нишвил, акцију у Хајд парку у оквиру обележавању
Дана без аутомобила и на Калемегдану поводом обележавања Дана заштите животне
средине.

ПРОГАМИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
У оквиру програма за едукацију школске популације реализовано је укупно 30
програма, и то, кроз акције у природним добрима, кампове и научне манифестације,
посете заводској изложбеној поставци, еко-биоскоп и радионице на тему заштита и
очување природних вредности и реткости Србије.

1. У циљу учешћа у програму посете изложбеној поставци „Заштита
природе“, који поред стручног вођења кроз изложбу, садржи и интерактивну
радионицу „Еко асоцијација“ и пројекцију природњачких филмова, Завод је и
ове године посетило око 2000 ученика из београдских основних школа:
„Милан Ракић“, „Иво Андрић“, „Арчибалд Рајс“„Франц Прешерн“, „Бранко
Радичевић“, „Јован Стерија Поповић“, „Аца Милосављевић“, ОШ „Младост“,
ОШ „Краљ Петар I” чланови удружења „Волим природу“ – ученици
новобеоградских основних школа и чланови биолошких секција шабачких
основних школа.

Завод су посетили и ученици Америчке основне школе  и Руске основне
школе у Београду, како би сазнали које су то ретке и угрожене животињске
врсте у Србији, и како се спроводи њихова заштита, уз обилазак изложбене
поставке „Заштита природе у Србији“.

2. Акције у природи у циљу упознавања ученика са природним реткостима и
вредностима у окружењу у коме живе, од којих су реализоване следеће: на
Калемегдану поводом представљања значаја заштите орла белорепана и
вредности заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Велико ратно
острво“, затим у Споменику природе „Ресавска пећина“, Споменику природе
„Водопад Лисине“, Национални парк „Тара“.

3. Предавања и радионице стручњака Завода у школама и локалним
установама у циљу представљања заштићених природних добара на
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општини где се школа налази, заштићених врста и сврхе и начина активног
укључивања у заштиту природе.

4. На позив Основне школе „Ђуро Даничић“ из Београда, Завод је 18. марта за ученике I
разреда организовао радионицу о свету инсеката. За ученике V разреда Основне
школе „Деспот Стефан Високи“ из Деспотвца организоване су радионце о
заштити природе, док је ученицима ОШ „Стојан Новаковић“ из Шапца
одржана презентација о заштити лептира. На позив Основне школе „Свети
Сава“ из Младеновца, стручни сарадници Завода одржали су 18. октобра,
радионицу о националним парковима ученицима IV разреда, у оквиру часа из
предмета Природа и друштво

5. Као део организације инклузивне манифестације 22. априла у организацији са ЈП
„Београдска тврђава за кориснике Центра за смештај деце и омладине ометене у
развоју из Дневног боравака Стари град, и ученика Основне школе „Дринка
Павловић“. Завод је реализовао радионице о биљкама, водоземцима и гмизавцима
који насељавају Београд, у оквиру којих су ученици попуњавали тематске листове
бојанки са мотивима жабе гаталинке, змије шарке и врсте дивље орхидеје барске
калужђарке, као примерима ретких и угрожених врста у Србији.

6. Завод су посетили 13 априла ученици основне школе за одрасле „Бранко Пешић“
из Земуна када су о заштити природе учили кроз посету сталне изложбене поставке
„Заштита природе у Србији“.

7. Завод је подржао одржавање смотре истраживачких радова за ученике
виших разреда основне школе у организацији Удружења наставника
„Доситеј Обрадовић“ из Београда.  Приликом уручења награда победницима,
у категорији заштита природе и животне средине Завод је доделио своја
издања о природи Србије.

8. Завод је у сарадњи са удружењима „Зоо планет“ из Ниша и „Поскок“ из Владичиног
Хана покренуо је реализацију образовне акције „Знањем против страха“, како би
се превазишао страх од змија, због којег оне често страдају, будући да их људи често
убијају само зато што су научени да их сматарају опасним животињама. Акција
„Знањем против страха“ има за циљ да се деци пруже праве информације о
карактеристикама, начину живота, месту у природи, и томе колико су отровне и
неотровне врсте змија корисне за подручје које настањују. У оквиру акције деца су
била у прилици и да се друже са змијама, и да по инструкцијама херпетолога и
стручњака, додирну или држе неке неотровне примерке змија. Акција је реализована
у Нишу и Аранђеловцу.

9. На VIII семинару за управљаче заштићеним подручјима одржаном 04. и 05.
октобра на тему „Одрживи туризам у систему управљања заштићеним
подручјима“, у Парку природе „Стара планина“, у организацији
Министарства за пољопривреду и заштиту животну средине и подршку
домаћина ЈП „Србијашуме“ Завод је учествовао у отварању рада семинара и
програму пленарних презентација. Представници Завода, имали су излагања:
„Мониторинг биодиверзитета у функцији развоја туризма на примеру Парка
приоде Стара планина“,и „Национални парк Копаоник: Заштита природе и
одрживи развој“.
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ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
 Завод су посетили ученици Прве београдске гимназије у циљу

упознавања начина препознавања птица које се могу срести у
Специјалном резервату природе „Велико ратно острво“. Овим поводом
стручни сарадници Завода, одржали су радионицу у оквиру које су ученици
упознати са основним „алатом“ који се користи у посматрању и истраживању
птица и како да препознају птице, и који су дијагностички карактери важни за
идентификацију врста.

 Након припремене радионице у просторијама Завода реализована  је 29.
септембра теренска радионица у ПИО „Велико ратно острво“. Тема
радионице односила се на демонстрацију метода и техника у посматрању и
истраживању птица. У оквиру радионице постављене су вертикалне
орнитолошке мреже у циљу демонстрације технике хватања птица и
прстеновања у научно-истраживачке сврхе. Поред тога, демонстрирана је и
метода трансекта у истраживању птица уз технике идентификације врста на
терену.

 Ученици средње фармацеутске школе из Београда посетили су Завод 19. априла.
У оквиру посете за ученике је одржано предавање на тему „Заштита флористичког
диверзитета Србије“ и обилазак сталне изложбене поставке „Заштита природе у
Србији“.

 Завод су посетили ученици III разреда Средње геолошке и
хидрометеролошке школе у циљу упознавања система заштите природе у
Србији и обиласка сталне изложбене поставке Завода.

СТРУЧНИ СКУП ЗА ПРОСВЕТАРЕ
Стручни скуп за просветне раднике на тему „Заштита природе“ за наставнике биологије и
географије шабачких основних школа.

ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТЕ
Завод је у току године, као део сарадње са научно-образовним институцијама које у окивру
својих студијских одсека и смерова имају предмете са темама из области заштите природе,
реализовао програме за студенте факултета Универзитета у Београду и Нишу, и то, у форми
предавања, презентација као дела редовног програма, стручне праксе, посета Заводу и
студентских кампова.

1. За студенте Високе технолошке школе струковних студија, априла организоване су
радионице и посета пећини на тему биљни и животњски свет Споменика
природе „Рисовача“.

2. За студенте Шумарског факултета, смер пејсажна архитектура, организована
су два предавања „Систем заштите природе“ и „Просторно планирање у
заштити природе“ као  и обилазак изложбене поставке Завода.

3. За студенте Фармацеутског факултета, смер заштита биља организовано је
предавање на тему „Заштита флористичког диверзитета Србије“ и
представљена изложбена поставка Завода.

4. У оквиру редовног наставног програма, студенти III године Географског
факултета Универзитета у Београду, са студијске групе Туризам, посетили су 7.
новембра Завод када је  студентима предтстављен систем заштите природе у Србији
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кроз основне делатности Завода, законски оквир, методологију и процедуру
проглашења, врсте и категорије заштићених подручја. У оквиру посете Заводу,
будући туризмолози обишли су и сталну изложбену поставку „Заштита природе у
Србији“.

5. О заштити природе и факторима угрожавања природе и природних ресурса, на
студентским камповима Завод је реализовао програме у оквиру еко кампова
„Сачувајмо Дунав“ (16. август, ПИО „Велико ратно острво“, предавање и
радионица „Принципи заштите природе“), и јесењи камп ЈКП „Градско зеленило
Београд“ на Великом ратном острву одржан је од 10. до 13. октобра, на тему
„Управљање заштитом природних добара са посебним освртом на Велико ратно
острво“.

6. Завод је подржао организацију II Конгреса студената биологије „Симпласт“ који је
одржан од 27. до 31 октобра, на Златибору, у организацији Савеза студената
Биолошког факултета уз подршку Биолошког факултета Универзитета у Београду и
овом приликом за награде најбољим студентима обезбедио своја издања. На
Конгресу су посебно презентована заједничка издања Биолошког факултета и
Завода Црвена књига фауне I водоземци и Црвена књига фауне II гмизавци.

ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАШТИТИ И КОРИШЋЕЊУ ВРСТА
У циљу развоја компетенција корисника природних ресурса, као и запослених у
локалним институцијама на пословима који подразумевају рад са заштићеним
врстама, реализована су два програма обуке.

1. Програм обуке „Улов аутохтоних неотровних змија и безбедно враћање на
природна станишта“, за запослене на пословима зоохигијене у комуналним и
ватрогасним установама и ветеринарским службама у Крагујевцу (просторије
Природно-математичког факултета).

2. У циљу подршке манифестацији „Лековитим стазама Ваљевских планина“,
Завод је за бераче лековитог биља који су показали најбоље знање о овим
биљкама обезбедио за награде своја издања.

3. У оквиру 22. манифестације „Биљобер“, која је одржана од 03. до 07. јула у циљу
упознавања шире јавности о лековитим биљкама које расту на Озрену, Ртњу и
околини, представник Завода је традиционално присуствовао првом дану изласка на
терен биљобера представљајући берачима законска и подзаконска акта којима је
регулисан промет деловима лековитих биљака и њихово сакупљање на природним
стаништима, као и мере заштите и методе мониторинга у оквиру процене стања
популација ових врста на терену. Учесници манифестације имали су прилику да са
водичима и практичарима учествују у детерминисању узорака биљака које су
сакупљене на терену. У овој обуци за сакупљање и детерминисање лековитог биља
учествовало је око 50 берача.

ПРОГРАМИ ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

- Поводом проглашења заштићеног подручја Споменик природе „Лалиначка слатина“,
одржана је јавна трибина у насељима Лалинске појате 9. марта и Мерошинa 15. марта.
Овим поводом, мештанима села говорили су представници Завода, града Ниша и
општине Мерошине и Дирекције за изградњу града Ниша представљајући природне
вредности, концепт заштите, управљања и развоја Споменика природе „Лалиначка
слатина“.
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- У сарадњи са ЈП „Србијашуме“, ШГ Ниш организована је промоција Концепт
заштите и природне вредности СРП „Сува планина“ у Нишкој Бањи.

ПРОГРАМИ ЗА НАЈШИРУ ЈАВНОСТ
У циљу мотивисања и едукације најширег круга јавности о значају очувања природних
вредности и ресурса, Завод је у оквиру четири кампање реализовао следеће образовне акције:

1. По осми пут, у холу Електронског факултета у Нишу, у организацији Гимназије
„Светозар Марковић“, одржан је фестивал науке „Наук није баук“. Завод се на
фестивалу представио под слоганом „Знањем против страха“. На штанду Завода
посетиоци су могли да науче да препознају отровне и неотровне змије Србије, да виде
како изгледају јаја и ембриони корњача, скелет жаба и тритуруса (безрепих и репатих
водоземаца). Међутим, највећу пажњу посетилаца привукли су живи примерци змија
(степски смук, лоптасти питон, царки удав, кукурузни смук) и водоземаца (алпски
мрмољци, велика крастава жаба - врсте донете са подручја Власине, а након
фестивала враћене у своје природно станиште). Штанд Завода био је један од
најпосећенијих. Током два дана фествала, обишло га је преко 25 000 посетилаца.

2. Уз стручну подршку Завода, Градска општина Земун током јула и августа
месеца, сваке среде реализовала је едукативне радионице „Еколошке пешачке
туре на Великом ратном острву“, како би сви заинтересовани грађани могли
да препешаче „Стазу здравља“ и овом приликом сазнају како је настало
Велико ратно острво, зашто је заштићено и које ретке и угрожене врсте
насељавају ову београдску оазу природе.

3. У циљу представљања значаја очувања природе и биодиверзитета и заштићених
подручја као простора који имају изузетне лековите карактеристике и могу
представљати значајна подручја са аспекта здравља, стручњак Завода, одржао је
предавање на тему „Биодиверзитет Србије: ризница здравља“ на Јесењем фестивалу
здравља у Београду.

4. На Дивчибарама 30. септембра и 01. октобра, одржана је традиционална
манифестација „Дани гљива“, у оквиру које се промовише боравак у природи и
правилно коришћење плодова природе на примеру гљива. Учесници Дана гљива
имали су прилику да упознају рад Завода на инфо пулту у централној зони
манифестације . Како би бројним учесницима омогућили да упознају вредности
подручја у које су дошли и одговорно сакупљали гљиве, представници Завода
одржали су две презентације. „Природне вредности Дивчибара и Маљена“, и „Уредба
о врстама под контролом промета“.

5. Завод је и ове године учествовао и подржао акције у циљу едукације о
одговорном коришћењу пестицида у пољопривреди, а у окивру кампање
WWF-a против тровања птица „Чујте и не трујте! Орао пао!“

ПРОГРАМИ ЗА ПРИВРЕДНИ СЕКТОР

У циљу ширења капацитета за примену технологија биолошког пречишћавања
отпадних вода у организацији Привредне коморе Србије, Агенције за заштиту
животне средине и Завода, 10. јуна у Београду одржано је саветовање на тему
„Искуства ЕУ у третману отпадних вода применом природних технологија“.
Саветовању су присуствовали представници сектора пољопривреде, угоститељства и
националних паркова Србије. Саветовање је отворио Ненад Будимовић, секретар
Удружења за пољопривреду, прехрамбену индустрију, шумарство и водопривреду
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Привредне коморе Србије. Уводну реч је одржао мр Александар Драгишић,
директор Завода. Постојећа искуства и примере добре праксе у ревитализацији
отпадних вода природним биолошким технологијама и пречишћавању загађених
површинских вода у ЕУ представили су стручњаци из Пољске, др Агњешка
Беднарек (Dr Agnieszka Bednarek) из Европског регионалног центра за
eкохидрологију Пољске академије наука, и Јулиус Суморок (Mg. Julius Sumorok) из
консултантске компаније Greecon. Др Агњешка Беднарек одржала је две тематске
презентације „Денитрификацијски филтери као средство за смањење азота у
пољопривредним водозахватима“ и „Штетно бујање алге цијанобактерије - појава,
последице и управљање ситуацијом“, док је Јулиус Суморок имао излагање на тему
„Индивидуални и групни пречистачи комуналних и отпадних вода у прехрамбеној
индустрији и угоститељству“.

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЗАВОДУ

- Запослени на пословима издавања решења о условима заштите природе
похађали су обуку за учешће у обједињеној процедури и укључивању у
процес електронског издавања дозвола.

- Учешће на радионици „Јачање нивоа свести, информисаности и учешћа
јавности у одлукама о заштити животне средине“ (Градска општина Савски
венац, Београд, 22. фебруар 2016).

- У просторијама Завода, за стручне сараднике у заштити природе, 07. марта, Јелена
Буразеровић са Биолошког факултета одржала је предавање на тему „Основни
принципи аудиодетекције слепих мишева“.

- Представници Завода учествовали су у програму обуке  „Комуницирај јасно,
гласно и ефикасно“ у организацији WWF-a, који је одржан 30. и 31. маја у
Сремским Карловцима у циљу унапређења вештина комуникације запослених
у институцијама надлежним за заштиту природе.

- У циљу развоја стручних компетенција у заштити природе, сарадници Завода
учествовали су у раду стручних семинара, конференција, радионица и предавања на
националном и међународном нивоу.

- Учешће у програмима обука за рад у GIS-у за потребе реализације програма Natura
2000.

- Учешће у радионици „Интеграција дигиталних медија у рад у
библиотеци“, одржано у Француском културном центру 18. октобра, у
организацији Goethe инстутута у Београду.
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4.2. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

ШТАМПА НОВИХ ИЗДАЊА:
- Монографија „Заштићени храстови Србије“ (одштампана);
- Лифлете: Пролећнице Србије (одштампан);
- Лифлет: Сове Старе планине (одштампан);
- Лифлет: Влажна станишта за будућност;
- Лифлет: Светски дан вода 2016;
- Лифлет: Светски дан шума 2016;
- Лифлет: Орао белорепан;
- Лифлет: Дан заштите природе 2016;
- Лифлет: Дан планете 2016;
- Лифлет: Светски дан биодиверзитета 2016;
- Урађене су дипломе за годишње победничке радове на фотоконкурсу

„Природа Србије“ за 2016. годину;
- Позивнице и промо постер поводом акције за обележавање Светског дана

влажних подручја, Светски дан шума, Светски дан вода, Дан планете,
Светски дан биодиверзитета;

- Прелом и припрема за штампу каталога победничких фотографија са
фотоконкурса „Природа Србије“ за 2016. годину;

- Дизајниран најaвни постер за одржавање трибина поводом проглашења
Споменика природе „Лалиначка слатина“;

- Предат материјал ЈП „Србијамарка“ за издавање поштанских маркица у
пригодне коверте са мотивима Парка природе „Сува планина“ и Специјалног
резервата природе „ (текстови и фотографије) у оквиру серијала Европска
заштита природе 2017.;

- Дизајн за штампу фотографија за изложбу „Природа Србије“, промотивних
банера и позивница за отварање изложбе;

- Дизајн позивница за обележавање 68 година рада Завода и за отварање
изложбе фотографија „Природа Србије 2015“ у Нишу и Београду;

- Дизајн и припрема четири плаката за презентацију: „Ревизија природних
добара у циљу проширења граница заштите у 2016.“,  „Планирана заштићена
природна добра за 2016.“, „Биоспелеолошка истраживања Церјанске пећине“
и „Мониторинг ретких и угрожених врста Јелашничке и Сићевачке клисуре“;

- Штампа плаката, банера и два roll up-a у Заводу за промоцију изложбе
фотографија Anima Mundi и опрема фотографија за изложбу Anima Mundi;

- Дизајн и припрема брошуре и позивнице „Лековите биљке Споменика
природе Лисине“;

- Дизајн и штампа мајци за потребе учешћа Завода на Парковијади у НП
„Ђердап“;

- Дизајн и  штампа приручника  за ботаничку екскурзију поводом картирања
биљака пашњака „9th Edgg Field Workshop“;

- Визуелно опремање штандова Завода на фестивалу Нишвил и сајмовима ECO
FAIR 2016. и Београдски сајам књига 2016.;

- Прелом и штампа 54 Уверења и Потврда везаних за похађање основног
програма обуке на тему „Улов змија и њихово враћање на природна
станишта”;
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- Промотивни материјал: Зидни и стони календар, честитка, фасцикла,
роковник, блокчић, оловке, шоља, биоразградиви ранац, памучна торба;

- Монографија Споменик природе „Церјанска пећина“, двојезично издање
(одштампана);

- Постер: Дрвеће Хиландара (идејни нацрт);
- Црвена књига птица Србије (финализован текст за штампу);
- Црвена књига оптопериодних инсекта Србије (финализован текст за штампу);
- Стручни часопис „Заштита природе“ бр. 66/1 и 66/2;
- Часопис за децу „Еко забавник: Свет природе“ бр. 3;
- Публикација Херпетофауна Хиландара (припрема текста);
- Водич за инвазивне врсте (припрема текста, илустрација и фото материјала);
- Приручник за плантажно гајење лековитог биља (припрема текста и фото

материјала);
- Брошура о геонаслеђу Хиладндара (припрема текста);
- Брошура о Совама (припрема текста);
- Постер „Вилин коњици 2“ (одштампан);
- Постер: Змије Хиландара (идејни нацрт);
- Дизајн и прелом Извештаја о остварењу годишњег програма заштите

природних добара за 2016. годину;

РЕПРИНТ ИЗДАЊА:
- Приручник за сакупљање врста под контролом промета;
- Национални паркови Србије;
- Лифлет: У змијском царству;
- Постер: Егзоте Србије;
- Материјал за коресподенцију (меморандум, коверте, омот списа);
- Лична карта Завода за заштиту природе Србије (на енглеском и српском

језику).

У ИЗДАЊУ ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА РЕАЛИЗОВАНА ЈЕ ШТАМПА:
- У издању ПТТ Србија - наменске поштанске марке и коверте за 2016. годину

за серију „Европска природна баштина“, на којима су приказана заштићена
природна добра –Кучајске планине и Специјални резерват природе „Пештер“;

- Четврти број монографске серије Фауна Балкана у издању Природно-
математичког факултета (Департман за биологију и екологију) из Новог Сада
Универзитета у Новом Саду.
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4.3.ПОСЛОВИ ИНОКОРЕСПОДЕНЦИЈЕ

- Превод текстова за потребе издавања стручног часописа „Заштита природе“;
- Превод текстова и радова за потребе стручног учешћа представника Завода на

међународним конференција, конгресима, скуповима, радионицама,
састанцима и слично;

- Превођење у оквиру конгреса, скупова и радионица са међународним
учешћем, у организацији Завода;

- Превод текстова за потребе постављања и иновирања енглеске верзије
интернет презентације Завода (континуирани рад на превођењу нових и
коректура старих текстова редизајниране интернет презентације Завода:
вести, саопштења за јавност и остали промотивни текстови);

- Превод за потребе кореспонденције са партнерима из иностранства
(пројектна документација, уговори о сарадњи и слично);

- Превод презетанција и промотивних брошура ;
- Коректуре публикација Завода.

БИБЛИОТЕЧКА ДЕЛАТНОСТ

У току 2016. године, библиотека Завода (у Београду и Нишу) повећала је свој фонд
за значајан број књига, часописа, елабората и друге грађе. У фонду библиотеке
налази се укупно 6210 књига, 525 наслова часописа, 1334 елабората и већи број
друге грађе.

Библиотека Завода у  Београду је повећала свој фонд за 58 књигa, 46  часописа, 18
елабората и другу грађу. Библиотека броји 5525 књиге,1080 наслова елабората,
приближно 12559 часописа ( 470 наслова), 345 семинара, 198 сепарата (нерачунајући
легат који броји приближно 600 сепарата), 971 елаборат других установа.

Библиотека Завода у Нишу поседује 685 књига, 55 наслова часописа и 254 елабората.

Библиотеку у Београду су посетили бројни корисници, махом студенти и нешто ређе
дипломци.

Континуирано су праћена најновија побољшања КОБСОН сервиса и активности
Одељења за развој информатике Народне библиотеке Србије, као  и материја везана
за „Open Access“, научне блогове и слично.

Током 2016. године унет је већи број наслова у on-line програм за каталогизацију
књига Library Thing и тренутно се налази 4926 наслова у каталогу.
Обављани су редовни послови на библиотечкој размени, библиотечким базама
података, дистрибуцији и продаји публикација Завода, издавања књига из
библиотеке, као и набавка ЦИП каталогизације и ИСБН бројева за нова издања
Завода.
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II ПРАТЕЋА ДЕЛАТНОСТ
1. Информациони систем

2. Картографија
3. Правни, општи, кадровски и послови јавних набавки

4. Финансијски послови

1. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Током 2016. године у просторијама Завода у Београду и Нишу је вршена стална
контрола и одржавање компјутерске опреме, сервера, надзор над базама
информационог система, као и израда резервних копија података, одржавање и
прилагођавање раду многобројних модула и апликација информационог система.
Одржавање укупно 82 радне станице на обе локације подразумева отклањање
проблема у раду на рачунарима, на програмима, а посебно у апликацијама
информационог система. Укупно 13 сервера на обе локације захтевају константно
праћење њиховог рада и брзо реаговање на указане неправилности у раду,
свакодневно прављење резервних копија конфигурација и база података уз
инсталирање допуна оперативних система и база. Посебно се водило рачуна о
несметаном раду серверу за размену електронске поште (mail сервер) који се налази
у седишту Завода у Београду. Овај сервер захтева непрекидну везу са интернетом и
кроз активну сарадњу са провајдером ADSL услуга ефикасно су решавани проблеми
у комуникационим каналима, како према интернету, тако и према канцеларији у
Нишу, са којом седиште Завода има VPN конекцију. Нарочита пажња посвећена је
безбедносној и антивирусној заштити, као и заштити локалних рачунарских мрежа
на обе локације од нежељених приступа.

Урађена су бројна прилагођавања апликација информационог система према
потребама запослених, а по њиховим сугестијама - „Теренска карта - GIS“,
„Централни регистар заштићених природних добара“, „Општа Архива“, „Фактуре“,
„Фото архива“, „Кадровска евиденција“,„Шифарник ботанике“, „ЗОО шифарник“,
„Решавање предмета“, „Магацин“, „Закони“, „Службени путеви“, и др. Током 2016.
године у рад информационог система су уведени нови модули: Послови и модул за
ажурирање и размену података са другим институцијама.

Посебна пажња посвећена je подршци теренском раду запослених кроз одржавање
опреме коју запослени користе на терену и каснијој обради података које запослени
унесу у информациони систем (GPS координате, фото архива, итд.).

Локална рачунарска мрежа на обе локације је редовно администрирана уз тренутно
решавање проблема у раду. Током 2016. године је рађено на централизацији
апликација IS која подразумева централну базу података у Београду, док је у
канцеларији у Нишу урађена база растерских података за потребе запослених.
Вршена је редовна инсталација нових верзија програма за потребе књиговодства и
рачуноводства на обе локације, као и пуна техничка подршка свакодневном раду.
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Интернет презентација Завода је редовно ажурирана, а интерактивна карта
заштићених природних добара са елементарним описом сваког добра је освежавана
новим подацима.

Више јавних набавки спроведено је током 2016. године (одржавање информационог
система и израда нових модула, рачунарска опрема, штампачи, додатна опрема...).
Пружана је техничка подршка свим састанцима и презентацијама, скуповима на
националном и међународном нивоу у просторијама Завода.

Израђиване су презентације и филмови и омогућено је приказивање тих презентација
и филмова, у просторијама Завода, на сајмовима и другим скуповима на којима је
Завод учествовао.

Током 2016. године одржане су обуке запослених за рад на ГПС уређајима које је
Завод добио кроз пројекат Делегације Европске уније „Capacity building to implement
acquis standards and conventions in nature protection – Supplies for implementation of
NATURA 2000 and CITES“.

Завод је био присутан на више састанака везаних за међународну сарадњу са
партнерима из Мађарске у вези реализације дела пројекта „Capacity building to
implement acquis standards and conventions in nature protection – Supplies for
implementation of NATURA 2000 and CITES“. Састанци су одржани у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине и у просторијама Завода и односили су се
на израду базе података за потребе овог пројекта као и о изради интернет
презентације.

Током 2016. године сарадници одсека су учествовли на две конференције - једна у
организацији ГИС Дата (Корисничка ГИС конференција) и друга у организацији
Републичког геодетског завода - Сателитски снимци и одрживи развој. Крајем 2016.
године Завод је од Републичког геодетског завода добио на коришћење обиман
картографски материјал у виду сателитских снимака високе резолуције, дигиталног
модела терена, дигитални орто-фото, карте пољопривредног земљишта, основног
земљишног покривача... Тај картографски материјал ће бити имплементиран у
информациони систем Завода.
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2. КАРТОГРАФИЈА

Послови из области картографије обухватају израду и измену целокупне
картографске документације за потребе стручних сектора Завода, односно за потребу
целокупне основне делатности Завода. У том смислу, ангажовање области
картографије се односило на следеће послове:

- За потребе израде студија заштите
Дефинисање граница и заштићених зона, опис граница, попис кат. парцела и

власништва, прорачуни површина и израда карата је израђено за 19 СТУДИЈА
ЗАШТИТЕ, и то:

„Увац“, „Церјанска пећина“, „Станиште Малог вранца“, „Голија“, „Планина
Столови“, „Цер, „Толинци“, „Шума Микуља“, „Овчарско-Кабларска клисура“,
„Мојстирско-Драшке планине“, „Пепељасти Козинац - Astragalus Glaucus”, „Радан“,
„Стара планина“, „Клисура Ђетиње“, „Цер запис у Лесковику“, „Озренске ливаде“,
„Венерина падина“.

- За потребе израде уредби
Споменик природе „Долина потока Бигар“, Строги резерват природе

„Зеленика“, Строги резерват природе „Таталија“, Строги резерват природе „Тесне
Јаруге“, Споменик природе „Три стабла црног бора – Доброселица“.

- Решења о заштити природе
За потребе израде Решења о условима заштите природе или Мишљења

извршена је анализа и урађене су карте за 487 предмета.

- Развојно-истраживачка делатност
Пројекат пилот подручја Natura 2000 у Србији.

ОСТАЛЕ КАРТОГРАФСКЕ АКТИВНОСТИ

 Рад на попису и изради, као и свакодневном одржавању збирног shape-a и
карте свих заштићених природних добара и добара у поступку заштите,
подручја за која су завршене студије, али нису покренути поступци заштите,
студија у изради.

 Израда теренских карата и обрада осталих карата по потреби (геолошке,
шумске, педолошке и сл.).

 Редовни послови скенирања докумената, штампаних материјала и карата и
достављања дописа за потраживање податка од РГЗ-а.

 Редовни послови одржавања, уноса и исправки дигиталних података у
информационом систему.

 Администрација Информационог система у сегменту заштићених природних
добара

 Извештај и shape-ovi припремљени за потребе Агенције за заштиту животне
средине.

 Израда карата за Хиландар, прикупљање и уношење података за изграђене
МХЕ и израда картографског приказа издатих мишљења и решења за МХЕ.

 Израда карата за номинацију Геопарка „Ђердап“.
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За све предмете је вршен увид у смислу одређивања да ли су предметне локације у
оквиру подручја еколошке мреже (IPA, IBA, PBA Емералд) и др.
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3. ПРАВНИ, ОПШТИ, КАДРОВСКИ И
ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

У Oдeљењу зa прaвнe, кaдрoвскe и опште пoслoвe (у даљем тексту: Одељење)
oбaвљaни су сви тeкући пoслoви из дeлoкругa рaдa Oдeљeњa, као и повремени,
ванредни послови и то: прaвни, кaдрoвски и нoрмaтивни пoслoви вeзaни зa
дeлaтнoст Зaвoдa, oпшти пoслoви и пoслoви jaвних нaбaвки, пoслoви припрeмe
мaтeриjaлa и прeдлoгa oдлукa зa сeдницe упрaвнoг oдбoрa, изрaдa нaцртa oпштих
aкaтa Зaвoдa, кao и нaцртa oдлукa кoje дoнoси дирeктoр, изрaдa угoвoрa, изрaдa
прeдлoгa урeдби, oдлукa, прaвилникa и других aкaтa кao прaвнa пoмoћ и пoдршкa
зaпoслeнимa у рeсoрнoм министaрству и oргaнимa лoкaлнe сaмoупрaвe, прaвнa
пoдршкa у изрaди рeшења o услoвимa зaштитe прирoдe и изради разноврсних
мишљења, израда правних тумачења и правних мишљења, пoступaњe пo жaлбaмa нa
рeшeњa, изрaдa зaкључака и других дoписa, у склaду сa Зaкoнoм o oпштeм упрaвнoм
пoступку, као и други послови.

Основна делатност: Иако више није законска обавеза, на захтев Министарства или
органа локалне самопураве, Одељење и даље припрема предлоге (уредбе, одлуке) о
заштити природних добара и пружа помоћ органима локалне самоуправе
достављањем модела одлука о заштити, прегледају се и исправљају нацрти аката
који они сами сачине. У складу са Законом о заштити природе, Завод израђује
предлоге аката о престанку заштите подручја.

Током 2016. године Одељење је интeзивнo рaдилo нa свим aктивнoстимa вeзaним зa
изрaду мишљења/рeшeњa o услoвимa зaштитe прирoдe, како по устаљеној
процедури, тако и по централној обједињеној процедури, која је почела да се
примењује 01.01.2016. године, ступањем на снагу Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. Гласник РС“
113/2015). Одељење је ажурно пoступaло пo примљеним жaлбaмa, израђивало
зaкључке у склaду сa Зaкoнoм o oпштeм упрaвнoм пoступку, рeшeни су сви зaoстaли
прeдмeти, блaгoврeмeнo сe изрaђуjу и дoстaвљajу рeшeњa о условима заштите
природе, прослеђују подносиоцима захтева другостепена решења и др. Води се
евиденција жалби.

Одељење се интензивно старало о поштовању рокова за поступање у свим
поступцима, као и о пружању правне подршке надлежнима за поступање по
захтевима за приступ информацијама од јавног значаја. Одељење је сачинило прилог
за Трећи извештај о примени Архуске конвенције, који је достављен надлежном
министарству.

Нормативна делатност: У складу са обавезом усаглашавања унутрашњих правних
аката са Законом о раду, још 2015. године је благовремено донет нови Правилник о
раду Завода, који, међутим, још увек није ступио на снагу, јер нису добијене све
потребне сагласности. Наиме, на Правилник о раду добијена су позитивна мишљења
свих надлежних државних органа - Републичког секретаријата за законодавство,
Министарства за рад, запошљавање борачка питања и социјална питања и
Министарства државне управе и локалне самоуправе, осим од Министраства
финансија. У циљу превазилажења овог проблема, Одељење је током 2016. године
активно учествовало у активностима на испуњавању услова које захтева
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Министарство финансија (измена Закона о заштити природе, сачињавање предлога
измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама, предлог Одлуке о измени одлуке о оснивању Завода и др.). По овом
питању је организовано и више састанака у Министарству финансија и
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на којима су предствници
Одељења активно учествовали. Исти проблем постоји и у вези давања сагласности
Министарсва финансија на Финансијски план Завода за 2016. годину, где је
Одељење такође пружало правну стручну помоћ. До дана писања овог извештаја
Завод није добио сагласност Министарства финансија на ова акта.

Донето је више општих аката, које је сачинило Одељење: Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места, као и његове две измене, Правилник о
ближем уређењу поступка јавне набавке, Правилник о коришћењу библиотечко-
информационе грађе и пружању библиотечко-информационих услуга корисницима
библиотеке Завода и Програм о оспособљавању запослених за безбедан рад.

Донето је и више одлука и овлашћења директора у складу са потребама процеса рада
и организације рада.

Почетком године Одељење је учествовало у изради нацрта Измена и допуна Закона о
заштити природе, које су и донете и ступиле на снагу 01.03.2016. године („Службени
гласник РС“, бр. 14/2016). Поред овог, Одељење редовно, са правног становишта
даје мишљења на нацрте прописа (закона, стратегија, подзаконских аката и др.), како
из области екологије, тако и из других мање или више повезаних области, а на захтев
надлежног Министарства.

Јавне набавке: До 23.11.2016. године успешно је спроведено укупно 10 поступака
јавних набавки, сви по поступку за јавне набавке мале вредности, те су са
најповољнијим понуђачима закључени уговори, и то:

Услуге:
1. електрична енергија: "PROENERGYBGD" d.o.o. из Београда;
2. мобилна телефонија: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"

А.Д. из Београда;
3. осигурање: „ДДОР Нови Сад“ а.д.о., Филијала Београд;
4. организација превоза и смештаја на службеном путу у иностранству: „TTC

TOP TRAVEL CENTAR“ д.o.o. из Београда;
5. сервис службених моторних возила: Партија 1: „Аутосервис и СТР Миољуб

Ћурчић“ пр. из Београда; Партија 2: RACING AUTO ALFA d.o.o. из Ниша и
Партије 3 и 4: „Јелком“ д.о.о. из Београда;

6. обезбеђења: „Inter safe business“ д.о.о. из Београда;
7. чишћење Канцеларије у Нишу: „Лавани“ д.о.о. из Београда;
8. штампања: Партија 1: „ПОРТАЛ“ д.о.о. из Београда и Партија 2: „SAMCOM

d.o.o. из Београда.

Добра:
1. набавка горива: „Нис а.д. Нови Сад“, Сектор продаје корпоративним

клијентима из Београда;
2. канцеларијски материјал: Партија 1: „Компас комерц“ д.о.о. из Београда-

Земун и Партија 2: „ДМБ ПРОМЕТ“ д.о.о из Београда.
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Јавних набавки радова у 2016. години није било.

У току су још четири поступка јавних набавки мале вредности: чишћење седишта
Завода у Београду, набавка опреме за безбедност и здравље на раду, услуге
одржавања и израде нових модула ИС Завода и штампање роковника.

Завод је као понуђач учествовао у два поступка јавних набавки које је спровело ЈП
„Србијашуме“: пружање услуга на пословима гајења шума у ШГ „Ниш“ и услуга
мониторинга сова на ПП „Стара планина“. Такође, Завод је као понуђач у
преговарачком поступку закључио уговор у вези пројекта Морфохидролошких,
палеонтолошких, биолошких и археолошких истраживања спелеолошких објеката, а
посебно наставка спелеоморфолошких истраживања Ушачке, Баждарске и пећине
Буковик, са наручиоцем „Резерват Увац“ д.о.о. из Нове Вароши.

Након спроведених поступака набавки на које се не примењује Закон о јавним
набавкама, Завод је закључио уговоре са: „Garden pofesional“ (одржавање биљака и
зеленила), „EK-Group“ (дезинсекција и дезинфекција), ДЗ „Визим“ (превентвни
систематски лекарски прегледи запослених), „Sun service“ (текуће одржавање
објекта), „Алу-пројект МД“ (радови на адаптацији плафонске конструкције и
санацији просторија Канцеларије у Нишу), „RBD Projekt Ingineering“ (стручни
надзор над радовима и санацији просторија Канцеларије у Нишу), „Конип-
инжењеринг“ (технички преглед објекта и провера испуњености услова за издавање
употребне дозвола објекта седишта Завода у Новом Београду), „Мацура плус“
(прање, полирање и месечно издавање потврде о техничкој исправности возила),
„Технопапир“ (откуп отпадног папира, пластичне и пет амбалаже).

Одељење уредно води евиденцију јавних набавки и благовремено доставља
извештаје Управи за јавне набавке. Донет је План јавних набавки за 2016. годину,
који је, у складу са Законом о јавним набавкама објављен на Порталу јавних набавки
и званичном сајту Завода.

Запослени су више пута током године присуствовали семинарима из ове области,
како би боље упознали релевантне позитивне прописе и покушали да од
представника надлежнх установа добију решење за неки конкретан текући проблем.

У току 2016. године одржaнo je укупнo четири сeднице Упрaвнoг oдбoрa.

Ниje oдржaнa ниjeднa сeдницa Нaдзoрнoг oдбoрa.

Пoслoви вoђeњa кaдрoвскe eвидeнциje и oствaривaњa прaвa из рaднoг oднoсa
зaпoслeних у Зaвoду су блaгoврeмeнo и успeшнo извршaвaни. На дан 23.11.2016.
године у Зaвoду је запослено укупнo 64 зaпoслeних, oд кojих 55 у седишту Завода, а
девет у Канцеларији у Нишу. Од укупног броја запослених, 59 је запослено на
неодређено време, а пет у рaднoм oднoсу нa oдрeђeнo врeмe. Током године
закључена су два уговора о раду на неодређено време са два запослена, као и један
уговор о раду нa oдрeђeнo врeмe. Даље, закључен је један споразумни раскид радног
oднoсa, један запослени је отказао уговор о раду, док је једна запослена преминула.
Зaкључени су угoвoри o вoлoнтерском-стручном усавршавању са укупнo 21
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волонтерем, угoвoр o дeлу са једним послеником због повећаног обима посла, као и
три уговора о привременим и повременим пословима. Сви ови уговори, као и
престанци радних односа блaгoврeмeнo су приjaвљивани кoд Нaциoнaлнe службe зa
зaпoшљавање и Фoндa зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe зaпoслeних.
Спрoвођени су и пoступци прeмeштaja зaпoслeних нa другa рaднa мeстa, у склaду сa
пoтрeбaмa пoслa, зaкључивaњeм aнeксa угoвoрa o рaду. Блaгoврeмeнo су спрoвeдeни
и сви oстaли тeкући пoслoви вeзaни зa oствaривaњe прaвa свих зaпoслeних у Зaвoду
(изрaдa рeшeњa o гoдишњeм oдмoру, рeшeњa o плaћeнoм и нeплaћeнoм oдсуству,
нaкнaдaмa, jубилaрним нaгрaдaмa, рeшeњa зa службeнa путoвaњa, пoслoви вeзaни зa
oвeру здрaвствeних књижицa зaпoслeних и члaнoвa њихoвих пoрoдицa, пoслoви
eвидeнциje присутних нa рaду и других eвидeнциja).

Са новопримљеним запосленима и другим радно ангажованим лицима спроведен је
поступак обуке и провере знања из области противпожарне заштите и oбaвљeнo
тeстирaњe из мaтeриje бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду. Aжурнo je вoђeнa eвидeнциja
o зaпoслeнимa oспoсoбљeним зa бeзбeдaн и здрaв рaд. У текућој години догодило се
четири пoврeде нa рaду, све појединачни случајеви, од којих две са лаком, а две са
тешком повредом.

Током 2016. године Одељење је у сарадњи са Одељењем за финансијско-материјалне
послове поводом оптимизације јавног сектора и рационализације, као прве фазе у
том процесу, на захтев ресорног министарства више пута достављао тражене податке
и информације о броју и стртуктури запослених. Након доношења Одлуке о
максималном броју запослених у систему државних органа, систему јавних служби,
систему АПВ и систему локалне самоуправе, која је ступила на снагу 09.12.2015.
године и којом је утврђен максимални број од 62 запослених на неодређено време у
Заводу за 2015. годину, по захтеву ресорног министарства достављен је нови
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Завода на
претходну сагласност. У складу са овим Правилником, Одељење је, спровело све
неопходне радње и активности како би одређеним запосленима престао радни однос
у складу са законом (доношење Одлуке директора о утврђивању броја запослених за
чијим радом престаје потреба, спровођење анкете, доношење решења о отказима
уговора о раду, споразума о престанку радног односа, решења о утврђивању висине
отпремнине и др.). Поводом престанака радних односа, и везано за то покретања од
стране бивших запослених поступака пред судом, Одељење је заступало Завод у
овим радно-правним споровима, укупно 7 спорова. Укупно 6 бивших запослених су
се поводом престанка радног односа обраћали и инспекцији рада, те је Одељење
имало више пута састанке са инспекторима рада и поступало по њиховима налозима.
У сваком од ових поступака пред надлежном инспекцијом рада,  Завод је добио
коначне одлуке којима се одбијају захтеви запослених за поништај решења о отказу
уговора о раду.

Током 2016. године закључeнo je вишe угoвoрa/споразума о пословној сарадњи из
области заштите природе и других уговора који нису директно везани за делатност
заштите природе, а који су од значаја за укупну делатност Завода (Уговор о изради и
штамању монографије о СП „Церјанска пећина“ са ЈП „Дирекција за изградњу града
Ниша“; Уговор о пословној сарадњи са ЈП „Пошта Србије“, Уговор о донацији са
Центром за промоцију науке, Споразум о сарадњи са Миколошко-гљиварским
савезом Србије, Споразум о сарадњи са Природно-математичким факултеттом у
Нишу, Уговор о унапређењу заштите природе у Србији са European Regional Cntre
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for Ecohydrology of the Polish Academy of Science и Протокол о међусобној сарадњи у
домену информационих технологија са ЈВП „Србија воде“.

Рeдoвнo сe прaти дoнoшeњe нoвих зaкoнских и подзаконских прoписa и њихoвих
измeнa, који се достављају свим запосленима или појединим на њихов захтев.
Изрaђуjу се прaвнa мишљења и дају тумaчeња из рaзличитих oблaсти прaвa - пoчeв
oд тумaчeња и мишљења у вeзи сa примeнoм oпштих aкaтa Зaвoдa, рaднoг прaвa,
jaвних нaбaвки, Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку, дo oних вeзaних зa oблaст
екологије, односно примeнe Зaкoнa o зaштити прирoдe, Закона о заштити животне
средине и других еколошких прoписa.

Сви aдминистрaтивни, дaктилoгрaфски и послови архиве oбaвљeни су
квaлитeтнo и нa врeмe.

Запослени у Одељењу су током године учествовали и присуствовали на више
састанака и скупова, како би што успешније обављали делатност.

У складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010, 91/2010 и 14/2016), другим прописима и општим актима Завода за заштиту
природе Србије (у даљем тексту: Завод), а имајући у виду овлашћења Завода као
стручне организације за заштиту природе, правни послови односе се на:

 консултације и стручну сарадњу са надлежним министарством и органима
локалне самоуправе при изради предлога аката о заштити подручја, а у
одређеним случајевима и сама израда предлога аката о заштити подручја;

 израду предлога аката о престанку заштите подручја;
 израду предлога за претходну заштиту подручја;
 пружању стручне помоћи управљачима заштићених подручја, органима

локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на
заштити природе и природних добара;

 учествовање у спровођењу ратификованих међународних уговора у вези
заштите природе и животне средине;

 разматрање предлога и израду мишљења (заједно са руководством Завода и
стручним сарадницима) у вези нових законских, подзаконских или
стратешких правних аката и докумената, која директно или индиректно
регулишу и уређују област заштите природе и животне средине, као и других
области (привреда, саобраћај, туризам, пољопривреда, шумарство,
водопривреда, енергетика, рударство, планирање и изградња и др.);

 учествовање у изради решења о условима заштите природе, закључака и
разних мишљења, као и у жалбеном поступку, у складу са Законом о заштити
природе, Законом о општем управном поступку и другим позитивним
прописима;

 тумачење Закона о заштити природе и других прописа и општих аката;
 израду уговора и преглед уговора достављених од друге стране, о пословној

сарадњи Завода са другим државним органима и установама, научним,
стручним или невладиним организацијама у земљи и иностранству, као и
уговора о ауторском, волонтерском и другом ангажовању спољних сарадника
Завода;

 учествовање у радним групама за израду законских, стратешких и
подзаконских прописа из области заштите природе.
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Правни послови, кадровски и општи послови за 2017. годину, такође се односе и на:

 доношење и измене постојећих општих аката Завода које доносе директор
или Управни одбор Завода (Правилника о раду, Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места и у складу са тим - измена
(анекси) уговора о раду, измена и допуна Акта о процени ризика, измена
Правилника о набавкама у случају најављене измене Закона о јавним
набавкама, могућа измена Листе категорија регистратурског материјала са
роковима чувања и друге опште акте за којима се укажe потреба);

 припрему материјала и организација седница управног и надзорног одбора,
као и израда записника са ових седница;

 заступање Завода у судским поступцима поводом тужби бивших запослених;
 спровођење поступака јавних набавки и одређених набавки на које се не

примењује закон о јавним набавкама, као и други послови из ове области
(израда плана набавки, вођење евиденција о јавним набавкама, достављање
извештаја и других докумената надлежним органима...);

 предузимање свих потребних активности у вези евентуалне оптимизације
јавног сектора и рационализације, у складу са Одлуком о максималном броју
запослених у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ
и систему локалне самоуправе;

 рад на укњижби објекта седишта Завод у Новом Београду, а по добијању
употребне дозволе;

 друге послове (кадровски послови, послови безбедности и здравља на раду,
уношење података и вођење више евиденција о запосленима Завода, уношење
законских и подзаконских прописа у Информациони систем Завода,
канцеларијско и архивско пословање, потраживање накнаде штете по основу
осигурања, општи послови...).

СТРАТЕГИЈЕ, ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Послови из делокруга рада, обавезују Завод на примену свеобухватне законске
регулативе које се он доследно придржава. Наводи се само део исте, како следи:

Ратификовани међународни уговори чије одредбе се односе на уређивање
области заштите природе

Уредба о ратификацији ревидираног текста међународне конвенције о заштити биља
(„Службени лист СФРЈ - Међународни уговори“, бр. 1/1985);

Закон о ратификацији Међународне конвенције за заштиту птица („Службени лист
СФРЈ“, бр. 6/73);

Уредба о ратификацији Конвенције о мочварама које су од међународног значаја,
нарочито као станишта птица мочварица („Службени лист СФРЈ -
Међународни уговори“, бр. 9/77);

Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке
Дунав („Службени лист СРЈ- Међународни уговори“, бр. 2/2003);

Закон о потврђивању Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата
(„Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 102/2007);
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Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против
дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом,
посебно у Африци („Службени гласник РС” - Међународни уговори, број
102/07);

Закон о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња
(„Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 102/2007);

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и
природних станишта („Службени гласник РС - Међународни уговори“, бр.
102/2007);

Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Службени лист СРЈ -
Међународни уговори“, бр. 11/2001);

Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље
фауне и флоре („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, бр. 11/01);

Закон о потврђивању Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе, са
анексима („Службени лист СРЈ - Међународни уговори“, бр. 2/97);

Закон о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о
промени климе ("Службени гласник РС-Међународни уговори“, бр. 88/2007 и
38/2009);

Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у
прекограничном контексту („Службени гласник РС - Међународни уговори“,
бр. 102/2007);

Закон о ратификацији Протокола уз Конвенцију о прекограничном загађивању
ваздуха на велике даљине из 1979. године о дугорочном финансирању
Програма сарадње за праћење и процену прекограничног преноса загађујућих
материја у ваздуху на велике даљине у Европи (ЕМЕП) („Службени лист СФРЈ
- Међународни уговори“, бр. 2/87);

Закон о ратификацији Монтреалског протокола о супстанцијама које оштећују
озонски омотач („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори", бр. 16/90 и
Закон о ратификацији Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама
које оштећују озонски омотач „Службени лист Србије и Црне Горе -
Међународни уговори“, бр. 24/04);

Закон о ратификацији Бечке конвенција о заштити озонског омотача, са прилозима I
и II („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори“, бр. 1/90);

Закон о проглашењу Закона о ратификацији Конвенције о прекограничном
загађивању ваздуха на великим удаљеностима („Службени лист СФРЈ“ -
Међународни уговори, бр. 11/86);

Уредба о ратификацији Конвенције о заштити од опасности тровања бензолом
("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори, бр. 16/76);

Закон о ратификацији Конвенције о спречавању и контроли професионалних ризика
проузрокованих канцерогеним супстанцама и агенсима
(„Службени лист СФРЈ - Међународни уговори“, бр. 3/77);

Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине
(„Сл.ужбени гласник РС - Међународни уговори“, бр. 38/09);

Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС –
Међународни уговори“, бр. 4/2011 од 27.5.2011. године).
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Стратегије, закони и подзаконски акти

Одлука о утврђивању Националног програма заштите животне средине
(„Службени гласник РС“, бр. 12/2010;

Национална стратегија за закључивање Републике Србије у механизам чистог
развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и
шумарства („Службени гласник РС“, бр. 8/2010);

Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“, бр. 57/2008);
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018.

године („Службени гласник РС“, бр. 13/2011);
Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара

(„Службени гласник РС“, бр. 33/2012);
Нацинална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику

Србију („Службени гласник РС“, бр. 80/2011);
Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.

59/2006);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-

исправка и 14/2016);
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009 -

чл. 102. Закона - 36/2009-115. - чл. 33. Закона - 72/2009-164 - Одлукa УС РС
IУз број 198/2009 - 43/2011-88 и 14/2016);

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр. 135/2004 и 88/2010 (погледај и чл. 13);

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004
и 36/2009);

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину,
(„Службени гласник РС“, бр. 114/2008);

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, бр. 69/2005);

Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005);

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 69/2005);

Правилник о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 49/01);

Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 109/2009 и 8/2010);

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/2015);

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник
РС“, бр. 36/2009 и 93/2012);

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/2009);
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009; 88/2010 (чл. 23-

25) и 14/16);
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и

88/2010 (чл. 13-14));
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013);
Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012);
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Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015);
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 41/2009

112/2015);
Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени

гласник РС“, бр. 88/2010);
Закон о планирању и изградњи, „Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009,

64/2010 - Одлука УС РС, IУз број 74/2010, 24/2011 (чл. 88. и 89), 121/2012 (чл.
2), 42/2013 - Одлука УС РС број IУз-233/2009, 50/2013 - Одлука УС РС број
IУз-295/2009, 98/2013 - Одлука УС РС број IУз-68/2013, 132/2014 (чл. 129-
134) и 145/2014 - Решење УС РС број IУз-58/2013 - 54/2013-11;

Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон,
93/2012 и 84/2015);

Закон о бањама („Службени гласник РС“, бр. 80/92);
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста

биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011 и
32/2016);

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. 35/2010);

Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени
гласник РС“, бр. 99/2009 и 6/2014);

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање
заштићених дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 15/2012);

Правилник о условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини
зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта („Службени
гласник РС”, број 75/10);

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне
(„Службени гласник РС”, бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 и 69/2011);

Правилник о условима под којима се фосили, минерали и кристали могу дати
правном лицу на заштиту и чување („Службени гласник РС“, бр. 79/2010);

Правилник о програму мониторинга ради праћења стања рибљег фонда у
риболовним водама („Службени гласник РС“, бр. 71/2010);

Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/2015);
Уредба о распореду и коришћењу средстава за  субвенционисање заштићених

природних добара од националног интереса у 2016. години („Службени гласник
РС“, бр. 16/2016 и 19/2016);

Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара
(„Службени гласник РС“, бр. 81/2010);

Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених
подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/2015);

Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени
гласник РС”, бр. 30/92, 24/94 и 17/96);

Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја
(„Службени гласник РС“, бр. 85/2009);

Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“,
бр. 7/2010 и 22/2015);

Правилник о компензацијским мерама („Службени гласник РС“, бр. 20/2010);
Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја

(„Службени гласник РС“, бр. 117/2014 и 97/2015);



ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2016. ГОДИНУ 127

Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово
коришћење („Службени гласник РС“, бр. 87/2013);

Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010 од 30.12.2010);
Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012);
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр.

128/2014);
Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр.

56/2015)
Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду

(„Службени гласник РС”, бр. 3/2016)
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”, бр. 16/2016)

Правилник о начину обележавања рибарског подручја („Службени гласник РС”, бр.
16/2016)

Правилник о форми, садржају и обиму финалног извештаја о коришћењу рибарског
подручја („Службени гласник РС”, бр. 70/2010);

Решење о установљавању рибарског подручја („Службени гласник РС”, бр. 90/2015);
Правилник о условима држања, начину обележавања и евидентирању дивљих

животиња у заточеништву („Службени гласник РС”, бр. 86/2010);
Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне

средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и
нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се
редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС”, бр.
112/2009);

Правилник о Националној листи  индикатора заштите животне средине („Службени
гласник РС”, бр. 37/2011).
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4. ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

У претходном периоду обављени су следеће радне активности:

 израда дневних финансијских извештаја о стању и променама стања на
рачунима у систему консолидованог рачуна Управе за трезор;

 ликвидатура улазних и излазних рачуна, припрема електронских налога за
плаћање, вођење евиденције магацинског пословања;

 евидентирање остварених службених путовања у земљи, обрада путних
налога и достављање ликвидатору на реализацију, обрада девизних налога за
плаћање по иностраним службеним путовањима;

 праћење централизоване евиденције поступка обједињене процедуре за
издавање локацијских услова, као и контрола свакодневна наплативости
прописаних такси за издавање акта о условима заштите природе (приспело 2
захтева на обраду од стране подносиоца преко надлежних органа –
министарство грађевинарства / општинске или градске управе);

 издавање аката о условима заштите природе и наплата прописаних такси по
издатим решењима у складу са интерним општим актом; (обрађена 4
предмета тј. издато 4 акта/решења);

 активно учешће у поступцима јавних набавки, приликом отварања понуда,
као и при контроли закључених уговора са изабраним понуђачима – 1
поступак отварања приспелих понуда понуђача за услуге чишћења објекта;

 на основу покренутог процеса финансијског планирања Завода за заштиту
природе Србије за 2017. годину којим су ближе дефинисане активности,
овлашћења и надлежности у поступку планирања, као и рокови за обављање
појединих активности процеса планирања, предлагачи набавки у оквиру
унутрашњих организационих јединица у којима су распоређени, достављају
своје финансијске захтеве и предлоге у погледу стварних потреба за
набавкама у 2017. пословној години, које су предвиђене планираним
активностима из Програма рада Завода.

Радне активности Одељења у наредном планском периоду (23 - 30.11.2016.):

 након покренутог процеса планирања, сагледавања планских активности које
треба извршити, те пријема захтева за стварним потребама средстава за
следећу годину, одељење приступа обједињавању приспелих захтева од свих
предлагача набавки и обавештава руководиоце о евентуалним потебама
кориговања исказаних потреба, дајући инструкције за корекцију;

 након пријема обавештења руководиоци ће, у складу са добијеним упутством
извршити неопходне корекције и вратити  своје захтеве на поновну контролу
носицоу планирања;

 када су новоформирани захтеви коначно у сагласности са датим упутством о
кориговању исказаних потреба у смислу усаглашавања са планираним
финансијским средствима Завода, приступићемо формирању предлога Плана
укупних расхода и издатака Завода за 2017. фискалну годину;

 у оквиру наведеног планског периода обраћамо се Министарству
пољопривреде и заштите животне средине захтевом за дознаку средстава
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ради одвијања редовног пословања Завода, у складу са усвојеним Програмом
о коришћењу средстава субвенција за 2016. годину;

 месечно извештавање о стању утрошених финансијских средстава за
претходни период и достављање истих ресорном министарству на даљу
надлежну употребу.
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