На основу члана 67. став 6. Закона о заштити природе („Службени гласник
Републике Србије ”, број 36/09),
Министар животне средине и просторног планирања доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА УПРАВЉАЧ ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови које мора да испуњава управљач
заштићеног подручја ( у даљем тексту: управљач ), у погледу стручне, кадровске и
организационе оспособљености за обављање послова заштите, унапређења,
промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја.
Члан 2.
Заштићеним подручјем управља правно лице, а у изузетним случајевима
предузетник и физичко лице.
Предузетник и физичко лице из става 1. овог члана могу управљати одређеним
по површини или по своме значају мањим спомеником природе и/или заштићеним
стаништем, као што су: део водотока, слап, језеро, тресава, примерци биљног света,
дрвореди, паркови, арборетуми, ботаничке баште, пећине, јаме и сл.
II. ИЗБОР УПРАВЉАЧА
Члан 3.
Избор управљача врши се путем јавног конкурса који расписује и спроводи
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган
јединице локалне самоуправе као орган надлежан за припрему предлога односно
нацрта акта о проглашењу заштићеног подручја (у даљем тексту: надлежни орган).
Изузетно од става 1. овог члана предузетник и физичко лице из члана 2. став 2.
овог правилника, може бити одређен за управљача без спроведеног конкурса, ако се
ради о заштићеном подручју, на којем су земљиште и друге непокретности у целости
или највећим делом у поседу тог предузетника односно физичког лица.
Право учешћа на јавном конкурсу из става 1. овог члана, има правно лице,
предузетник и физичко лице :
1) које је регистровано за обављање послова из области заштите природе,
управљања природним добрима, као и она лица чија је делатност у блиској вези са
пословима заштите, унапређења, промовисања природе, животне средине и одрживог
развоја, у зависности од претежних вредности и функција због којих се одређено
подручје проглашава заштићеним ;
2) које пружи доказ о најмање једном пројекту из области заштите природе у
коме је учествовао или био носилац;
3) које има најмање једно запослено лице из члана 5. став 1.тачка 1) овог
правилника ;
4) коме у року од две године пре објављивања конкурса није изречена

правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
5) које је измирило доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
6) које поднесе Изјаву којом се обавезује да ће запослити потребна лица и
оформити службе у складу са овим правилником, у року од шест месеци од дана
ступања на снагу акта о проглашењу заштићеног подручја.
Одредбе става 1. тач.1), 3) и 6) не примењују се у случају избора физичког
лица за управљача.
Надлежни орган може да одреди и друге додатне услове за избор управљача по
конкурсу у складу са специфичностима подручја које се ставља под заштиту.
Члан 4.
Критеријуме на основу којих се врши избор управљача одређује надлежни
орган у конкурсној документацији, тако да ти критеријуми не дискриминишу учеснике
конкурса као и да су у логичкој вези са потребама и специфичностима подручја које се
ставља под заштиту, имајући у виду потребну кадровску и техничку опремљеност
управљача дату у Студији заштите сагласно члану 42. став 4. Закона о заштити
природе.
Критеријуми на основу којих се врши избор управљача могу се односити
нарочито на:
- стручне референце, знање и искуство у области заштите природе;
- материјалне и финансијске капацитете за компетентно и делотворно вршење
послова управљања одмах по проглашењу заштићеног подручја;
- поседовање пословних просторија, рачунарске опреме, превозних средстава за
чуваре, возила за транспорт отпада, хране за животиње и сл у зависности од врсте
подручја, величине, претежних функција и вредности које се штите и сл.;
- подршку и углед у локалној заједници;
- визију изградње капацитета, заштите и унапређења заштићеног подручја .
Надлежни орган дужан је да донету одлуку о избору управљача по јавном
конкурсу детаљно образложи и да посебно наведе предности које тај управљач има у
односу на остале учеснике конкурса, као и да о предлогу управљача обавести јавност у
оквиру поступка обавештавања јавности о предлогу акта за проглашење заштићеног
подручја.
Уколико нико од учесника на конкурсу не буде изабран или се на конкурс не
пријави ни једно лице, управљач може бити изабран из редова заинтересованих лица,
непосредном погодбом, уз испуњавање услова из овог правилника.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЧА
Члан 5.
У циљу стручног и квалитетног испуњавања обавеза из члана 68. Закона о
заштити природе, управљач је дужан да обезбеди минималне услове у погледу
запослених лица и организације и да има организовану:
1) Службу заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног
подручја са:
(1) најмање једним запосленим лицем на пословима заштите природе, које мора да
има VII степен стручне спреме
или мастер студије биолошког, шумарског,

пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство најмање једна
година, који координира послове заштите и мониторинга заштићеног подручја,
поштовање режима и зона заштите, обележавање подручја, координира израду планова
управљања и годишњих програма управљања, стратешко планирање и имплементира
одредбе просторног плана, координира мониторинг и сл.;
(2)најмање једним запосленим лицем на пословима управљања пројектима, које
мора да има VII степен стручне спреме или мастер студије биолошког, шумарског,
пољопривредног, еколошког или географског усмерења, радно искуство најмање једна
година, познавање енглеског језика, који координира питања везана за одрживо
коришћење природних ресурса у складу са актом о заштити и другим националним и
међународним прописима, одржава контакте са корисницима простора и ресурса, прати
националне и међународне конкурсе и припрема (координира/реализује) предлоге
пројеката, руководи реализацијом одобрених пројеката и сл.;
(3) најмање једним запосленим лицем на економско-правним пословима које мора
да има VII степен стручне спреме или мастер студије, дипл.економиста или дипл.
правник, радно искуство најмање једна година, које обавља правне и финансијске
послове у заштићеном подручју, припрема правне акте управљача, пријаве за прекршаје
или привредне преступе на основу надзора чувара, припрема одлуку о накнадама у
заштићеном подручју и обавља друге правне и финансијске послове из области заштите
природе.
Изузетно од става 1. тачке 1) овог члана, управљач заштићеног подручја
површине до 5000 ха, дужан је да обезбеди запослено лице из подтачке (1).
Управљачи два или више заштићених подручја укупне заједничке површине до
5000 ха., могу да формирају заједничку службу заштите, унапређења, промовисања и
одрживог развоја заштићених подручја из става 1. тачке 1) овог члана.
2) Чуварску службу, са запосленим лицима:
(1) чувар заштићеног подручја, који мора да има најмање средњу стручну спрему,
једну годину радног искуства у струци и положен стручни испит и да испуњава
прописане услове за ношење оружја и друге услове, утврђене актом управљача, који
контролише спровођење правила унутрашњег реда у заштићеном подручју и обавља
послове чувања заштићеног подручја, у складу са чланом 110. Закона о заштити
природе;
(2) руководилац чуварске службе у заштићеним подручјима са пет и више
чувара, који мора да има најмање вишу или високу стручну спрему биолошког,
шумарског, пољопривредног, еколошког или географског усмерења, најмање три
године радног искуства, који координира послове чувања и надзора, сакупља
информације и прави базу података, предузима мере на основу пријава чувара,
сарађује са надлежним инспектором и другим надлежним органима, и сл.
Актом управљача из подтачке (1) тачке 2) овог члана, утврђује се програм
стручног оспособљавања, полагање стручног испита и издавање уверења о положеном
стручном испиту, у складу са инструкцијом коју ће донети Министар надлежан за
послове заштите животне средине.
Управљач је дужан да обезбеди да најмање један чувар контролише површину
до 3.000 ха, а изузетно и већу површину уз сагласност надлежног органа, уколико то
омогућавају
карактеристике подручја ( рељеф, прегледност терена, постојећи
антропогени притисак и сл.).

Члан 6.
Ради заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног
подручја управљач обезбеђује сарадњу са органима јединица локалне самоуправе на
чијем се подручју налази заштићено подручје, као и са стручним организацијама из
области науке, образовања и васпитања, културе, туризма и др.
IV.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Испуњеност услова у складу са одредбама овог правилника, утврђује надлежни
орган, у поступку избора управљача.
Управљачи који буду изабрани у складу са одредбама овог правилника, дужни
су да усагласе своју организацију са одредбом члана 5. овог правилника у року од
шест месеци од ступања на снагу акта о проглашењу заштићеног подручја и да о томе
обавесте надлежни орган.
Постојећи управљачи заштићених подручја дужни су да усагласе своју
организацију у складу са одредбама овог правилника најкасније до 23.05. 2010. године,
и да о томе обавесте надлежни орган.
Oдредбe овог Правилника у погледу запослених лица не односе се на споменике
природе (појединачна стабла, групе стабала, дрвореди, паркови) и заштићена станишта
које је прогласила јединица локалне самоуправе.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Број:
У Београду,

2009. године
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