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заштићених подручја

1. Увод
Стратегија инспекцијског надзор у области заштићених подручја је резултат
потребе Сектора инспекцијских послова(у даљем тексту СИП) да дефинише
механизме реализације овлашћења и обавеза дефинисаних законским актима,
националним стратегијама као и циљевима дефинисаним мисијом СИП-а.
Истовремено израдом ове стратегија реализује се захтев да СИП усклади свој рад
са захтевима Препоруке Европског Парламента и савета од 4. априла 2001 о
минималним критеријумима за инспекције заштите животне средине у државама
чланицама (2001/331/ЕZ) односно у складу са смерницама Мреже Европске Уније
за имплементацију и спровођење закона у области животне средине („European
Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law
(IMPEL)“).
2. Законски оквир
Област заштићених подручја, као ужи сегмент заштите природе, је примарно
уређена Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и
91/2010 - испр.) (у даљем тексту Закон) као основним законом и одговарајућим
подазаконски актима донешеним на основу Закона. Надлежност покрајинске
иснпекције је дефинисана наведеним Законом и то чланом 119:
„Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора над применом
одредаба овог закона на заштићеним подручјима, која се налазе на територији
аутономне покрајине“
и Законом о утврђивању надлежности аутономне покрајине војводине("Сл.
Гласник РС", бр. 99/2009), и то чланом 25:
„АП Војводина, преко својих органа, у области заштите животне средине, у складу
са законом:
5) врши контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара на
територији АП Војводине;„
и чланом чланом 28 :
„АП Војводина, преко својих органа, у области заштите и унапређења животне
средине, у складу са законом:
8) врши инспекцијски надзор над коришћењем и заштитом природних добара и
ресурса“
Комлетан списак законске регулативе која се односи на област заштићених
подручја, а која се примењује у инспекцијском надзору је дат у овиру 1
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Оквир 1. Законска регулатива у области заштићених подручја 1

Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и
91/2010 - испр.)
Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног
подручја ("Сл. гласник РС", бр. 85/2009)
Уредба о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010)
Уредба о заштити предела изузетних одлика "СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА" ("Сл.
гласник РС", бр. 127/2003 и 113/2004)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "БАГРЕМАРА" ("Сл.
гласник РС", бр. 12/2007)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "КАРАЂОРЂЕВО" ("Сл.
гласник РС", бр. 37/97)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "КОВИЉСКОПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" ("Сл. гласник РС", бр. 27/98, 91/2006 и 81/2008)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "КРАЉЕВАЦ" ("Сл.
гласник РС", бр. 14/2009)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО"
("Сл. гласник РС", бр. 30/2006)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "ОБЕДСКА БАРА" ("Сл.
гласник РС", бр. 56/94 и 81/2008)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ
ДРОПЉЕ" ("Сл. гласник РС", бр. 37/97)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ"
("Сл. гласник РС", бр. 37/97)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "СЛАНО КОПОВО" ("Сл.
гласник РС", бр. 74/2001)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "СТАРИ БЕГЕЈ - ЦАРСКА
БАРА" ("Сл. гласник РС", бр. 59/94 и 86/2005)
Уредба о заштити специјалног резервата природе "ЗАСАВИЦА" ("Сл.
гласник РС", бр. 19/97)
Уредба о заштити специјалног резервата природе ДЕЛИБЛАТСКА
ПЕШЧАРА ("Сл. гласник РС", бр. 3/2002 и 81/2008)
Уредба о заштити специјалног резервата природе ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ
("Сл. гласник РС", бр. 45/2001, 81/2008 и 107/2009)
Уредба о заштити споменика природе "ДУНАВСКИ ПАРК" ("Сл. гласник
РС", бр. 25/98);
Просторни план подручја посебне намене Фрушке Горе до 2022. године






















Постојећи законски оквир на релативно добар начин уређује област заштићених
подручја у општем делу и делу који се односи на обавезе, права и дужности
управљача. Међутим, истим законом нису дефинисане казнене одредбе за
неизвршење већине законских обавеза које имају управљачи. Истовремено права
1

С обзиром да је Закон о националним парковима стављен ван снаге, режими заштите НП
„Фрушка Гора“ спроводе се наведеним просторним планом.
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и дужности инспектора који контролишу заштићена подручја су дефинисана тек у
неколико тачака.
Подела надлежности у погледу обавеза и права органа (не узимајући у обзир
инспекцију) није територијална, односно сагласности на документа управљача
даје Министарство животне средине, рударства и просторног планирања(у даљем
тексту Министарство), а не Покрајински секретаријат за заштиту животне средине
и одрживи развој (у даљем тексту Секретаријат).
Такође управљачи извештавају Министарство о реализацији програма и планова.
Због тога је потребно обезбедити проток информација на вертикалном
институционалном нивоу(Секретаријат-Министарство) али и хоризонталном
интра-институционалном нивоу(Сектор за заштиту и унапређење природних
добара
и
биолошке
разноврсности-СИП)
и
хоризонталном
интеринституционалном нивоу(СИП-Секретаријат-Покрајински завод за заштиту
природе).
3. Институционали оквир
Секретаријат унутрашњом организацијом, у СИП има распоређена 2 инспектора
за област заштићених подручја. Истовремено у Секретаријату функционише и
Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности,
али због надлежности дефинисаних Законом, Секретаријат као орган(изузев СИПа) није процедурално укључен у активности везане за заштићена подручја
проглашена од стране Владе Републике Србије.
Сарадња са Министарством, укључујући Сектор за контолу и надзор, је формално
добра с тим да је потребно унапредити ефекте у пракси.
Сарадња са локалним инспекцијама се по правилу реализује у пружању
асистенције и подршке при надзору заштићених подручја која су проглашена од
стране локалних самоуправа.
Стручне послове заштите природе и природних добара која се целом или већим
делом своје површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине,
обавља Покрајински завод за заштиту природе. Сарадња са покрајинским
заводом за заштиту природе је добра уз потребу да се унапреди међусобна
размена информација.
Сарадња са другим инспекцијама, првенствено са ловном, шумарском,
водопривредном и пољопривредном инспекцијом није формална и углавном се
заснива од случаја до случаја.
Неопходно је унапредити међународну сарадњу са инспекцијама у окружењу и
инспекцијским мрежама (нпр IMPEL) кроз постојећу међународну сардњу коју
Секретаријат спроводи у области заштите природе.
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4. Просторни оквир
У табели 1 су приказани управљачи, тренутни режим заштите и површина
заштићених подручја која су предмет контроле Сектора инспекцијских послова.
На слици 1 су приказан просторни распоред наведених заштићених подручја.

Табела 1.Основне информације о заштићеним подручјима под надзором СИП
Управљач

Подруцје

Режим
заштите

Укупна
површина[ха]

ЈП "Војводинашуме"

"Делиблатска пешчара"

СРП

34862

ЈП Национални Парк

"Фрушка Гора"

НП

25393

ЈП "Војводинашуме"

"Горње Подунавље"

СРП

19605

ЈП "Војводинашуме"
Јавно предузеће "ПалићЛудаш", Палић

"Обедска бара"

СРП

9820

"Суботичка Пешчара"

ПИО

5369

"Ковиљскопетроварадински рит"

СРП

4840

"Карађорђево"

СРП

2955

СРП

1676

СРП

6775

СРП

976

"Лудашко језеро"

СРП

846

"Селевењске пустаре"

СРП

677

"Засавица"

СРП

670

"Краљевац"

СРП

264

"Багремара"

СРП

117

"Дунавски парк"

СП

12

ЈП "Војводинашуме"
Војна установа
"Карађорђево"
Рибарско газдинство "Ечка"
Ловачко удружење
"Перјаница"
Ловачко друштво Нови Бечеј
Јавно предузеће "ПалићЛудаш"
Јавно предузеће "ПалићЛудаш", Палић
Покрет горана из Сремске
Митровице
Удружење спортских
риболоваца "Делиблатско
језеро"
ЈП "Војводинашуме"
ЈКП "Зеленило Нови Сад"

"Стари Бегеј - Царска
бара"
"Пашњаци велике
дропље"
"Слано копово"
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Дунавски парк

Слика 1. Заштићена подручја у Војводини под надлежношћу СИП

5. Технички капацитети
Покрајинска инспекција располаже са 2 инспектора који су распоређени у Новом
Саду. Од опреме инспектори располажу са канцеларијом, фотоапаратима и
уобичајним канцеларијским прибором. Инспекција не располаже са осталом
опремом како је дефинисано правилником о врсти опреме и садржини и изгледу
ознаке инспектора за заштиту животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 35/2005,
23/2006, 7/2007, 64/2007 и 94/2008). Такође, инспекција није добила опрему од
2006. године.
Не постоји буџет који се формира само за СИП, а у буџету Секретаријата нема
средстава која се могу искористити за потребе инспекције(нпр. специјализоване
услуге за потреба спровођења инспекцијског надзора)
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Локација инспекције је територијално централизована што је оптималан распоред
у односу на постојеће стање (локација заштићених подручја), али с обзиром на
удаљеност истих време одзива је дугачко.
СИП не располаже јединственом базом података као неопходним алатом у
планирању и реализацији инспекције. Не постоји критично рангирање објеката
контроле што онемогућава равномерну расподелу броја инспекција. Овом
стратегијом је предвиђено формирање такве базе.

6. Анализа тренутног стања
У циљу анализе постојећег стања у области инспекције урађена је SWOT анализа
као објективан аналитички инструмент за оцену тренутног стања







Снага
Независно и професионално особље;
Добро познавање објеката надзора;
Дуга
присутност
на
територији
надзора;
Активно
учешће
у
аналитици
законске регулативе;
Препознатљивост у области надзора;
Добра сарадња са управљачима.



















Прилике
Развој законске регулативе у области
заштите
природе
у
циљу
хармонизације са ЕУ прописима;
Пораст свести о значају адекватног
управљања код управљача;
Пораст
средстава
уложених
у
заштићена
подручја
од
стране
Секретаријата;
Независност
у
поступању
и
партнерски
однос
у
раду
са
Министарством
и
локалним
самоуправама.









Слабости
Недоречена законска регулатива;
Неадекватна техничка опремљеност;
Недостатак систематског и планског
приступа инспекцијама
Променљив однос управљача према
унапређењу
стања
заштићених
подручја;
Сукоб интереса код управљача који
су
истовремено
и
корисници
заштићених подручја;
Недостатак базе података;
Недефинисано извештавање;
Нехармонизована
и
међусобно
сукобљена законска регулатива.
Претње
Потенцијални сукоб интереса на
релацији
секретаријат-управљачикорисници;
Недовољан утицај на креирање
законске регулативе;
Неразрешени
имовинско
правни
односи у заштићеним подручјима;
Слабљење чуварске службе;
Преклапање законске регулативе у
области ловства и шумарства;
Нереални захтеви за поступање
према
Закону
о
доступности
информација од јавног значаја и
злоупотреба истог.
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7. Циљеви
7.1.

Општи циљ

Општи циљ у области заштите природе је суштински дефинисан законском
регулативом и националним стратешким документима.
У том контексу је и дефинисан општи циљ инспекције у области заштићених
подручја и може се, у најопштијој форми изразити као очување и унапређење
заштићених подручја.
7.2.

Специфични циљеви

Специфични циљеви произилазе на основу SWOT анализе
7.2.1. Циљеви унутар Секретаријата
 Успостављање боље комуникације са другим секторима-хармонизација рада
СИП и сектора надлежних за издавање сагласности и реализације пројеката у
заштићеним подручјима.
7.2.2. Циљеви унутар Сектора
 Израда плана и распореда инспекција у циљу систематизације инспекцијског
надзора
 Класификација заштићених подручја према степену ризика
 Дефинисање начина и динамике извештавања
 Успостављање јединствене базе података за заштићена подручја и
дефинисање нултог стања;
Овај специфични циљ обухвата дефинисање изгледа базе података, одабир
софтверског пакета и прикупљање података. У складу са тим као основа за
формирање базе података прикупиће се подаци који се налазе на обрасцу у
прилогу 2.







7.2.3. Циљеви према заинтересованим странама
Формализација сарадње са Покрајинском заводом за заштиту природе кроз
редовну размену информација од значаја за рад оба органа (издатих услова и
мера заштите природе и решења покрајинске инспекције);
Јачање чуварске и стручне службе управљача вршењем инспекцијског надзора
у складу са Правилником о условима које мора да испуњава управљач
заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 85/2009);
o Контрола чуварске службе кроз поређење броја контрола радова и
активности за које су издати услови и мере заштите природе са бројем
издатих услова и мера заштите природе;
Дефинисање тренутног броја пријава које управљачи поднесу самостално на
годишњем нивоу и постепено повећање истих;
Унапређење односа управљача према законским обавезама кроз
o Контролу реализацију услова и мера заштите природе код доношења
планских и пројектних докумената (чланови 8 и 9 Закона);
o Контрола реализације услова и мера заштите природе издатих за
спровођење радова и активности(члан 57 закона);
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8. Реализација стратегије
Реализација стратегије инспекцијског надзора се остварује реализацијом
појединачних специфичних циљева и то према плану и распореду инспекција који
су приказани ниже. С обзиром да је за реализацију стратегија као предуслов
предвиђено рангирање заштићених подручја према нивоу ризика у овој
стратегија је већ израђено и приказано поменуто рангирање. На основу истог су
израђени план и распоред инспекција. Ради праћења ефективности за сваки од
појединачних специфичних циљева су дефинисани индикатори чији ће број бити
иницијално утврђен у оквиру фазе прикупљања података, а затим након 6
месеци.
8.1.
Процена ризика заштићених подручја на територији АПВ
За процену ризика примењен је специфичан модел и то на основу екстерних
података. Критеријуми за оцењивање као и извори за сваки од критеријума су
приказана у табели 2.
Табела 2. Критеријуми оцењивања и удели у оцени
Критеријум

Извор

Тежирање
[%]

Режим заштите

Појединачни акти о проглашењу
заштићеног подручја

10

Припадност
еколошкiм мрежама

Уредба о еколошкој мрежи ("Сл. гласник
РС", бр. 102/2010)

10

Просторни оквир

Директни или изведен податак из
појединачних аката о проглашењу
заштићеног подручја

Имовинско правни
односи

Популационо
оптерећење

1. Просторни планови подручја
посебне намене;
2. Нацрти просторних планова
подручја посебне намене (када не
постоји 1);
3. Појединачни акти о проглашењу
заштићеног подручја (када не
постоји 1 или 2).

40
20

20

Финална процена ризика је извршена на основу критеријума, индикатора и броја
бодова додељених према методологији приказаној у табели 3. Рангирање
подручја(табела 5) је извршено на основу граница приказаних у табели 4.
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Табела 3. Критеријуми, индикатори и број бодова
Критеријуми

Индикатор

Удео у оцени

Ражим заштите

СРП
ПИО

10

35
20

Емералд подручје

2,5

25

ИПА

2,5

25

ИБА

2,5

25

Просторн оквир

Рамсарско
Укупна површина

2,5
40

25
350hа=1 бод

Имовинско
правни односи
Популационо
оптерећење

Приватна/државна
својина
Број насеља у
окружењу

20

0,8% у приватној
својини=1 бод

20

0,57 насеља=1 бод

Број бодова

НП

Припадност
еколошким
мрежама

45

Табела 4. Границе рангирања објеката надзора
Укупан број
Степен ризика
бодова
Високо ризична
>40
Средње ризична
15-40
Ниско ризична
0-15

Ознака

Број
подручја
2
10
4

Табела 5. Рангирање заштићених подручја према степену ризика и планирани
број инспекција
Број планираних
Подручје
Укупно
инспекција годишње

"Фрушка Гора"
"Делиблатска пешчара"
"Горње Подунавље"
"Селевењске пустаре"
"Обедска бара"
"Слано копово"
"Пашњаци велике дропље"
"Засавица"
"Ковиљско-петроварадински рит"
"Лудашко језеро"
"Стари Бегеј - Царска бара"
"Суботичка Пешчара"
"Карађорђево"
"Краљевац"
"Багремара"
"Дунавски парк"

63,77
60,45
39,77
32,23
27,23
24,79
20,57
19,31
19,26
18,67
17,44
15,98
12,58
9,55
3,98
3,86

15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
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8.2.

План и распоред активности и инспекција

Индикатор
Период реализације
Циљеви унутар Секретаријата
1. Успостављање боље комуникације са другим
/
континуално
секторима.
Циљеви унутар Сектора
2. Успоставити јединствену базу података за заштићена подручја и дефинисати нулто
стање
Број
2.1.
Обезбедити релеватне подлоге (Просторни
просторних
2011
планови, нацрти просторних планова);
планова
2.2.

Циљеви

Обезбедити податке дефинисане у прилогу 2

2.2.1. Планови и програми управљања за
појединачна заштићена подручја, акт о
унутрашњем реду, акт о накнадама;

Број аката

2.2.2. Основе

2011
2011

2.2.3. Обележавање
2.2.3.1. Први степен заштите
2.2.3.2. Други степен заштите
2.2.3.3. Трећи степен заштите и границе

Број
инспекција

2011
2012
2012

Циљеви према заинтересованим странама
Формализација сарадње са Покрајинским заводом за
заштиту природе кроз редовну размену информација
/
од значаја за рад оба органа
1. Јачање чуварске службе управљача
2.3.
Поређење броја контрола радова и активности
за које су издати услови и мере заштите
Број
природе са бројем издатих услова и мера
контрола
заштите природе
2.4.

Контрола броај пријава које управљачи
поднесу на годишњем нивоу

2.5.

Инспекцијски надзор у складу са Правилником
о условима које мора да испуњава управљач
заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр.
85/2009)
Контрола реализације услова и мера заштите
природе код доношења планских и пројектних
докумената (чланови 8 и 9 Закона)
Контрола реализације услова и мера заштите
природе издатих за спровођење радова и
активности(члан 57 закона);

2.6.

2.7.

континуално

2011

Број
пријава

2012

Број
инспекција

2012

Број
инспекција

2011

Број
инспекција

2011
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9. Ревизија стратегије
Ревизија стратегије ће бити извршена најкасније након реализације
предвиђених циљева. Прва следећа ревизија ће првенствено обухватити
ново рангирање заштићених подручја према степену ризика и то заменом
постојећих података са ажурираним.
10.

Извештавање

10.1.

Извештавање инспектора

Инспектори ће извештавати једном месечно и годишње, а у складу и на
начин дефинисан у прилогу 1.
10.2.

Извештавање СИП

На крају календардске године СИП ће израдити извештај о раду у којем ће
бити посебно поглавље које ће се односити на област заштићених
подручја.
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Прилог 1 Образац месечног извештаја
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД _____ 2010

Инспектор
Дани

на послу
одсуство

Број предмета
Планске
Инспекције

По пријави
По захтеву странке
По налогу

Записника
Службене белешке
Решења
прекршајне
Пријаве

пр. преступ
Кривичне

Р.бр
.
1.
2.
3.
4.

Датум
прегледа

Објекат контроле

Област
надзора

Утврђено стање

Наложене
мере

Рок
извршења

Поднете
пријаве

ОБРАЗАЦ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (У ОБЛАСТИ ЗАШТИЋЕНИХ
ПОДРУЧЈА) О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ГОДИНЕ _____

1. ПОДАЦИ О ИНСПЕКТОРУ

1.1. Име и презиме
1.2. Територија надзора
2. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА И УТРОШЕНО ВРЕМЕ
2.1. Редовни инспекцијски надзор и временски оквир и распоред извршеног надзора у заштићеним подручјима (ЗП)
Ред
бр.

Назив ЗП

Старалац ЗП

Oбласт надзора

Степен
усаглашенос
ти у %

МЕСЕЦ
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Укупно
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
2.2. Анализа времена утрошеног у процедурама вођеним током редовног инспекцијског надзора, представљено бројем радних дана
Ред
бр.

Назив ЗП односно стараоца ЗП

Време за
припрему

Време утрошено на
инспекцијски
надзор на
локацији

Σ
Σ
Укупно извршених редовних инспекцијских надзора, године ______ : _______

рад у канцеларији
(извештавање1))
Σ

IX

X

Σ

Σ

Присуство
суђењима

Остало

Σ

Σ

XII Σ

XI

Σ

Σ

Укупно
дана

УКУПНО ВРЕМЕ:
3. ПОДАЦИ О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
3.1. Инспекцијски надзор по представци / пријави / захтеву
Ред бр Представка / пријава / захтев

Од кога је добијено
обавештење и када

Назив ЗП

Врста надзора

Присуство других
служби (друге
инспекције,
МУП...)

Предузете мере

Укупно:

___________________________________________________________________
1) решења, дописи, одговор странци о предузетим мерама, пријаве, извештаји...

Утрошено радних
дана

4. ПОДАЦИ О БРОЈУ ПРИЈАВА
Број пријава:
ПОДНЕШЕНЕ
- ПРИЈАВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП
Ред.бр

Датум подношења

Број предмета

Привредни субјект
(Предузеће, предузетник, лице)

Надлежни правосудни орган

Напомена

Број предмета

Привредни субјект
(Предузеће, предузетник, лице)

Надлежни правосудни орган

Напомена

Привредни субјект
(Предузеће, предузетник, лице)

Надлежни правосудни орган

Напомена

- КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ
Ред.бр

Датум подношења

- ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
Ред.бр

Датум подношења

Број предмета

ПРОЦЕСУИРАНЕ ПРИЈАВЕ
Ред.бр

Датум пријаве

Број пријаве

Привредни субјект
(Предузеће, предузетник, лице)

Позив на
саслушање
да

не

Решено
да

не

Поднета жалба
да

5. ПОДАЦИ О САРАДЊИ СА ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА У ТОКУ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
6. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ, АЛИ НЕИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРИМА, УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗБОГ ЧЕГА НИСУ ИЗВРШЕНИ
7. ПРЕПОРУКЕ ЗА НАРЕДНИ ПЛАН
8. УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦАМА, СЕМИНАРИМА, КУРСЕВИМА, ОБУКАМА ИТД.
Време одржавања

Место

Назив скупа / тема...

не

Назив

Прилог 2

Управљач

Важећу акт којим се ставља под
заштиту
Државна
својина

Укупна површина

Приватна
својина

Број
насеља

Има
Година
Нема
Контролисано
□
□
да
□
не
□
Има
Година
Нема
Контролисано
Програм управљања
□
□
да
□
не
□
Има
Година
Нема
Контролисано
Акт о унутрашњем реду и чуварској
служби
□
□
да
□
не
□
Има
Година
Нема
Контролисано
Основе
□
□
да
□
не
□
Број и положај ознака (описно уз наводјење наближег оријентира)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите(границе)
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
План управљања

Пријаве
Подносилац

Датум

Предемет пријаве

Подручје
одговорности

Име и презиме

Контакт

Укупно чувара

Чувари

Решење

на снази
□
□
□
□
□
□
□

Издата решења

Издати услови
услова и мере
заштите природе
за спровођење
радова и
активности

Број

Датум

Носилац

Кључне
речи

Чувар контролисао
Да□
Да□
Да□
Да□

Не□
Не□
Не□
Не□

реализовано
□
□
□
□
□
□
□
Напомена

