На основу члана 110. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”,
број 36/09),
Министар животне средине и просторног планирања, доноси
ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦУ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 1.
Овим правилником прописује се образац службене легитимације чувара
заштићеног подручја.
Члан 2.
Службена легитимација из члана 1. овог правилника издаје се према обрасцу
легитимације који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Службена легитимација је израђена као правоугаона картица са заштитним
пластифицираним улошком формата 9cm х 5cm, у вишебојној штампи.
Предња страна обрасца службене легитимације садржи у горњем левом углу
одштампан знак заштите природе, а у десном углу знак са називом заштићеног
подручја. Између знакова налази се назив управљача. У средишњем делу обрасца
службене легитимације испод назива управљача, је текст: ЧУВАР ЗАШТИЋЕНОГ
ПОДРУЧЈА, а испод: СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА. У доњем левом углу је текст:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, а у доњем десном углу место за фотографију формата 30mm х
25mm.
Задња страна обрасца службене легитимације садржи текст: „Овлашћења и
дужности чувара заштићеног подручја регулисана су чл. 109. и 110. Закона о заштити
природе („Службени гласник РС”, број 36/09) и правилником о унутрашњем реду и
чуварској служби који доноси управљач заштићеног подручја”. Испод текста са леве
стране је текст: број службене легитимације, а испод тог текста је: датум издавања. У
доњем десном углу, у истој линији са датумом издавања налази се текст: потпис
овлашћеног лица. Између датума издавања и потписа овлашћеног лица је: место за
печат ( „М.П.” ).
Члан 3.
Службене легитимације чувара заштићених подручја које су издате по прописима
који су важили до дана ступања на снагу овог правилника важе до њихове замене.
Замена службених легитимација из става 1. овог члана извршиће се у року од
шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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