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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 

15/2016), члана 56. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 

88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2016 и др.закон), члана 13. Закона о 

Националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/2015, 95/2018- др.закон), 

члана 108. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, 

број: 95/2018., 49/2019 и 86/2019- усклађен дин.изн.), Одлуке о накнадама за 

коришћење заштићеног подручја Националног парка „Фрушка гора“ број 252/2 од 

22.02.2019. године. Надзорни одбор  ЈП „Национални парка Фрушка гора“, на седници 

одржаној дана  28.04.2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ  
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби у Националном парку 

Фрушка гора (у даљем тексту Правилник) регулишу се: правила за спровођење 

прописаног режима заштите, начин обављања делатности при коришћењу природних 

ресурса и простора за изградњу објеката, врсте дивљих биљака и животиња чије је 

коришћење, односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови 

обављања тих радњи, услови заштите приликом обављања научних истраживања и 

образовних активности, места и услови за одлагање отпада, начин одржавања 

уредности и чистоће заштићеног подручја, начин и организација чуварске службе, 

чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопходна за чување и 

одржавање; начин спровођења превентивних мера заштите од пожара, других 

елементарних непогода и удеса, 

 

Члан 2. 

Одредбе овог Правилника односе се на: 

1. кориснике заштићеног подручја Национални парк Фрушка гора (у даљем тексту 

Национални парк), правна и физичка лица и предузетнике која имају 

пребивалиште или боравиште на подручју Националног парка, власнике 

земљишта и других непокретности, правна и физичка лица и предузетнике који 

коришћењем непокретности, природних вредности и добара и на други начин 

обављају делатност или врше послове на подручју Националног парка (у даљем 

тексту Корисник) ,  

2. посетиоце заштићеног подручја Националног парка, правна и физичка лица и 

предузетници који из научних, образовних, рекреативних, туристичких, 

спортских и културних потреба и разлога бораве на подручју Националног парка 

краће од 15 дана, као и правна и физичка лица и предузетници у транзиту кроз 

подручје Националног парка (у даљем тексту: Посетилац). 

 

Члан 3. 

Управљач Националног парка је Јавно предузеће „Национални парк Фрушка 

гора“, Змајев трг 1, Сремска Каменица (у даљем тексту Управљач). 

 

Члан 4. 

Корисници и Посетиоци дужни су да се придржавају одредби овог 

Правилника, упутстава са информативних табли и других ознака, упутстава са флајера 

и пропагдног материјала са знаком Националног парка добијеног од чувара заштићеног 

подручја (у даљем тексту Чувар) Националног парка или других овлашћених лица, као 
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и упустава или налога Чувара Националног парка и других овлашћених лица 

Управљача.  

У планирању и предузимању радова и активности на подручја Националног 

парка, Корисници и Посетиоци дужни су да поштују законе, подзаконске акте и овај 

Правилник. 

 

Члан 5. 

За коришћење и посету  заштићеног подручја Националног парка Корисници и 

Посетиоци су дужни да плате накнаду за коришћење заштићеног подручја Националног 

парка „Фрушка гора“  у складу са законом о накнадама, подзаконским и интерним 

актима и овим Правилником.   

 

Члан 6.  

Унутрашњи ред у Националном  парку обезбеђује Чуварска служба 

Управљача у сарадњи са локалним становништвом, другим јавним предузећима и 

привредним субјектима, установама и удружењима, као и сарадњом са органима 

државне управе и локалне самоуправе. 

 

II ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ   

 

Члан 7. 

Улазак, односно приступ у Национални парк је слободан и без ограничења. 

Улазак у Национални парк моторним возилом може се забранити или 

ограничити, у складу са посебним прописом, ако се ради о транспорту опасних 

материја. 

Управљач може краткотрајно зауставити моторна возила на уласку у 

Национални парк уколико на јавном путу заснује улазну станицу. 

Начин заснивања и рада улазних станица Управљач ће прописати посебним 

актом, у складу са Законом о заштити природе и Законом о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - УС, 

55/2014“). 

 

Члан 8. 

Боравак на подручју Националног парка је слободан и без ограничења осим 

на местима, у време и на начин утврђен овим Правилником. 

Забрањен је улазак односно приступ без одобрења Управљача или пратње 

Чувара Националног парка на површине, односно места на којима је Законом о 

националним парковима утврђен режим I степена, као и на места и објекте за која 

Управљач утврди ограничења за несметано управљање заштићеним подручјем.  

Када се ради о хитној интервенцији у случају пожара, елементарне непогоде 

или удеса или наменском коришћењу постојећих шумских и других службених путева, 

одобрење или пратња из става 2. овог члана не мора се прибавити односно обезбедити, 

већ се те активности пријављују Управљачу. 

 

Члан 9. 

Површине, места и објекти из члана 8. овог Правилника су: 

1) Површине на којима је  утврђен режим I степена заштите 

ЛОКАЛИТЕТ ПОВРШИНА 

(ha) 

Стражилово 15,15 

Суви поток 6,35 

Роков поток – Папрадине 36,83 

Калин поток 82,66 

Игњатов храст 28,52 
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Врбица 2,58 

Срнећи поток – Татарица 36,03 

Јазак 5,14 

Поповица 18,70 

Јаворнати до 20,67 

Змајевац–Камењар 50,90 

Краљеве столице 12,82 

Велики Градац 0,93 

Раковачки мали поток 72,39 

Чендревити чот (Кобила) 0,81 

Црвене кречане – Козарски поток 21,93 

Орловац 28,65 

Равни брег 16,20 

Дреновац 3,90 

Грабић на Кестенском путу 10,27 

Черевићки поток – Ђерова коса 102,51 

Широки цер 4,09 

Градац 19,51 

Ђурђин граб 43,99 

Краљевац 6,08 

Шуљам 15,63 

Гргуревачка пећина на Поповом чоту 0,89 

Папратски до 71,35 

Лежимир 28,93 

Равне 95,69 

Биклав 11,09 

Јанок – Кишелез 62,15 

УКУПНО режим I степена заштите 933 
 

УКУПНО режим II степена заштите 17.744 
 

УКУПНО режим III степена заштите 7.995 
 

УКУПНО НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА 26.672 

 

 

 

2) Површине, места и објекти за реинтродукцију биљних и животињских 

врста и додатну исхрану животиња и други локалитети које утврди управљач за 

несметано управљање заштићеним подручјем. 

3) Простор око стабала дрвећа на којима се налазе гнезда значајних врста 

птица полупречника 50 метара (односно полупречника дефинисаног у решењу о 

условима заштите природе) , где се забрањује приступ у репродукционом периоду. 

Површине, места и објекте из става 1. овог члана Управљач ће означити на 

видљив и јасан начин. 

 

Члан 10. 

Забрањено је коришћење локалних шумских путева за јавни саобраћај,  

вожњу возила на моторни погон, других возила и превозних средстава изван путева, 

стаза и простора који су за то намењени, осим за службене потребе Управљача, у 

ванредним ситуацијама и уз посебно одобрење Управљача. 

Ако се прекомерним или неадекватним коришћењем, угрожава или наноси 

штета Националном парку и природним процесима у њему, Управљач може захтевати 

да се забрани, ограничи или промени режим саобраћаја на јавним и некатегорисаним 
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путевима и другим саобраћајницама унутар Националног парка или наложити друге 

мере прописане Правилником. 

О режиму саобраћаја из става 2. овог члана јавност се обавештава, а деонице 

путева и места у Националном парку на којима није дозвољено кретање, заустављање 

или паркирање моторних возила видно се обележавају. 

Забрањена је употреба возила на путевима супротно обавештењу и ознакама 

из става 3. овог члана. 

 

Члан 11. 

Камповање и логоровање ван грађевинских парцела и окућница сталних 

домаћинстава, породичних објеката за одмор и туристичко – угоститељских објеката 

допуштено је на местима посебно одређеним одлуком Управљача, Планом управљања 

или Просторним планом за те намене. 

Изузетно од одредбе става 1. oвог члана, камповање или логоровање може се 

организовати уз одобрење Управљача на другом месту уз контролу Чуварске службе, у 

кратком трајању и за мањи број лица, а за потребе истраживачког рада. 

Ложење ватре на отвореном, изван места одређених за камповање и 

логоровање допуштено је само на посебно уређеним и обележеним локалитетима и 

излетиштима. 

Власници и корисници земљишта дужни су да допусте приступ и пролаз 

Чуварима и другим овлашћеним лицима управљача у вршењу службених радњи, као и 

лицима која са одобрењима управљача обављају истраживачке и друге активности у 

Националном парку. 

 Забрањено је камповање, логоровање и ложење ватре супротно одредбама става 1, 

2. и 3. овог члана. 

 

 

III НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСА И ПРОСТОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 12. 

Пољопривредна делатност, односно обрада земљишта и гајење ратарских и 

воћарских култура, крмног и индустријског биља, гајење стоке, живине и пчела и 

примарна прерада пољопривредних производа врши се у складу са прописима који 

регулишу област пољопривреде, ветерине, заштите биља и фито–санитарне заштите, 

прописано Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017, 95 од 8/2018 - др. Закон), 

Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012, 

17/2019 - др. Закон), Законом о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС“, 

бр. 41/2009, 17/2019.), Законом о заштити природе, подзаконским и интерним актима и 

овим Правилником. 

На подручју Националног парка није допуштено преоравати природне 

ливаде и пашњаке ради заснивања ораница или обрађивати земљиште на терену са 

стрмим нагибом на начин који може изазвати спирање и одношење тла или смањење 

његове плодности. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена није 

допуштено обављати пољопривредну делатност, односно обрађивати земљиште, косити 

траву и напасати стоку. 

На површинама на којима су утврђени режими заштите II и III степена 

пољопривредна делатност је допуштена уколико испуњава услове заштите природе и 

животне средине. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III степена 

забрањено је ноћење стада, постављање чобанских склоништа и напасање стоке у 

шумама и на шумским ливадама, осим по посебним програмима ревитализације.  
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На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III степена 

ограничено је пашарење на просторно и временски ограничене активности по посебном 

програму.  

На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III степена 

ограничено је кошење на просторно и временски ограничене активности уз примену 

заштитних мера за флору и фауну. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III степена 

забрањено је нарушавање и уништавање травних површина, ливада и пашњака, 

бусеновање траве, њихово преоравање и успостављање пољопривредне производње.  

На подручју Националног парка дозвољено је привремено складиштење 

стајског и другог органског ђубрива на површинама које за те намене одреди и одобри 

Управљач у складу са условима завода за заштиту природе. 

На подручју Националног парка у складу са Законом, није допуштено 

спаљивање органских остатака после жетве усева док се евентуална употреба ватре за 

уништавање корова и отпадака може користити на малим површинама (у викенд 

насељима и сл.) и у строго контролисаним условима, у складу са прописима који 

регулишу заштиту од пожара и уз пријаву тих радова Управљачу. 

Забрањено је обављати пољопривредне делатности супротно одредбама овог 

члана. 

Члан 13. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III степена 

забрањена је употреба хемијских и других средстава, осим уз сагласност Министарства.  

 

Члан 14. 

   На подручју Националног парка дозвољена је делатност пчеларења у 

складу са Планом управљања, Посебним Програмом развоја пчеларства за подручје 

Националног парка и „Правилником о условима и начину гајења и селидбе пчела, 

садржини уверења о транспорту, као и о условима за издавања сагласности да пчелари 

из других земаља могу користити пчелињу пашу на територији Републике Србије“. 

 Пчеларење је дозвољено искључиво на локалитетима које за те намене дефинише 

и одреди Управљач. Управљач ће донети одлуку о локалитетима који ће служити као 

места за привремене пчелињаке, а биће у складу са Правилником о условима и начину 

гајења и селидбе пчела. 

  

Члан 15. 

Гајење, заштита и одрживо коришћење шума врши се у складу са Законом о 

шумама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 89/2015, 95/2018 - др. Закон), 

подзаконским и интерним актима и овим Правилником. 

Газдовање шумама у државној својини спроводи се према плановима развоја 

шумских области, основама газдовања, годишњим плановима газдовања шумама и 

извођачким пројектима.  

Газдовање шумама сопственика за које се доносе основе газдовања спроводи 

се као и газдовање шумама у државној својини. 

Газдовање шумама сопственика за које се не доносе основе газдовања врши 

се на основу Програма газдовања и Привременог програма газдовања шумама 

сопственика.  

На подручју Националног парка, Управљач је корисник шума у државној 

својини којима газдује у оквиру газдинских јединица:   

Г.Ј. ,,Стражилово-Парагово“, Г.Ј. „Чортановачка шума“, Г.Ј. „Врдник-

Моринтово“, Г.Ј. „Поповица-Мајдан-Змајевац“, Г.Ј. „Андревље-Тестера-Хајдучки 

брег“, Г.Ј. „Осовље-Катанске ливаде“, Г.Ј. „Шуљамачка главица-Краљевац“, Г.Ј. 

„Равне“, Г.Ј. „Биклав“, Г.Ј. „Јанок“, Г.Ј. „Гвоздењак-Лице“ и Г.Ј. „Ворово-Липовача-

Шидско церје“. 
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Управљач може ограничити газдовање шумама корисницима и 

сопственицима у појединим деловима Националног парка ако процени да би 

активности на газдовању шумама довеле до угрожавања природних и културних 

вредности или угрозиле биљни или животињски свет.  

 

 

Члан 16. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена, шуме су 

изузете из газдовања, прописаним Законом о шумама.  

Обављање радова и активности на газдовању шумама у околини подручја 

под режимом I степена заштите ограничено је на удаљеност већу од 150 метара у 

периоду од 15. марта до 01. августа. У наведеном периоду могуће је обављати само оне 

радове и активности које су плански усклађене са потребом очувања вредности 

појединачног локалитета. 

На осталим површинама врши се одрживо газдовање шумама и шумским 

земљиштем као добром од општег интереса, којим се осигурава умерено повећање 

површина под шумским екосистемима и побољшање њиховог састава, здравственог 

стања и структуре, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих 

биљних и животињских врста у шумским састојинама, обезбеђује заштита шума и 

шумски ред и омогућава планска изградња и реконструкција шумарских објеката. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II и III степена 

ограничена је обнова шума код завршних секова на просторне целине не веће од 5 

хектара са успостављањем заштитног појаса ширине најмање 30 метара у периоду од 10 

година, осим за потребе ревитализације и обнова шумских састојина у појасу од 

најмање 50 метара око подручја са режимом заштите I степена на групимичну обнову 

аутохтоних врста. 

Забрањена је замена састојина аутохтоних врста дрвећа алохтоним, чиста 

сеча аутохтоних шумских састојина, осим за потребе ревитализације станишта, сеча 

издвојених и репрезентативних јединки и група аутохтоних врста дрвећа и 

пошумљавање травних површина, ливада и пашњака. 

Чиста сеча шуме није дозвољена ако није планирана као редован вид обнове 

шума, а дозвољена је ради изградње шумских комуникација и објеката, заштите и 

надзора природних вредности и за друге планске намене изградње и уређења простора 

у складу са Законом.  

Делимично или потпуно уклањање репрезентативних стабала дрвећа и 

примерака заштићених, ретких и у другом погледу значајних врста дрвећа и жбуња су 

забрањени. 

 

Члан 17. 

Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од штетног дејства вода 

врше се на основу Закона о водама („Службени гласник РС“, број 31/10, 93/12, 101/16, 

95/18, и 95/18 и др.закон), прописа донетих на основу тог закона, „Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда“ („Службени гласник РС“, број 128/14), и овог 

Правилника. 

Национални парк обухвата делове водног подручја Сава и делове водног 

подручја Дунав. 

Јавно предузеће за управљање водама „Воде Војводине“ доноси планове и 

годишње програме управљања водама, води регистре заштићених области и катастре 

водних објеката на водном подручју из става 2. овог члана. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена није 

допуштено коришћење вода. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањено је 

преграђивање и регулација водотока, промена намене водног земљишта, слободно 

испуштање отпадних и загађујућих вода у водотоке. 
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На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена забрањено је 

свако порибљавање водотока, осим оног утврђеног важећим програмима, изградња 

нових рибњака и проширење постојећих и испуштање непречишћених отпадних вода, 

као и вода неодговарајућег квалитета у површинске водотоке или друге реципијенте. 

За каптирање извора и одвођење воде и друге хидротехничке радове на 

подручју Националног парка, као и за радове на водном земљишту риболовних вода, 

осим водних аката потребно је прибавити акт о условима заштите природе који издаје 

Покрајински завод за заштиту природе. 

 

Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од штетног дејства вода 

врше се на основу Закона о водама прописа донетих на основу тог закона, „Закона о 

заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда“ („Службени гласник РС“, број 128/14), 

и овог Правилника. 

 

Члан 18. 

Експлоатација минералних сировина врши се у складу са „Законом о 

рударству и геолошким истраживањима“, прописима донетим на основу тог закона, 

Законом о Националним парковима и овим Правилником. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите I и II степена 

забрањени су сви облици коришћења минералних сировина.  

У III степену заштите забрањена је експлоатација минералних сировина 

осим подземних вода. Активности на коповима ограничавају се на техничку и 

биолошку рекултивацију усклађену са потребама очувања природних вредности. 

Извођач радова на рекултивацији површинских копова дужан је да 

Управљачу доставља податке о искоришћеној минералној сировини на месечном 

нивоу. 

Управљач може обрачунати и наплатити накнаду за искоришћену 

минералну сировину у процесу рекултивације површинских копова у складу са 

посебним актом.  

Члан 19. 

Забрањено је, узимати из природе геолошка и палеонтолошка документа 

(фосиле, минерале, пећински накит и друго) који су проглашени заштићеним 

природним добрима или се налазе на објекту геонаслеђа и заштићеном налазишту. 

Налазач геолошких и палеонтолошких докумената из става 1. овог члана 

која би могла представљати заштићену природну вредност, дужан је да исте пријави 

Чуварској служби у року од 24 часа од дана проналаска и ради мера заштите од 

уништења, оштећивања или крађе. 

Забрањено је, оштећивање, уништавање, изношење и присвајање примерака 

биљака, животиња, фосила, минерала, пећинског накита, пећинских седимената и 

артефаката. 

 

Члан 20. 

Забрањено је оштећивати и уништавати предмете и објекте који имају 

културно–историјску вредност, односно својство или статус евидентираног или 

утврђеног културног добра. 

Нису допуштени разградња и други видови оштећења или уништавања 

објеката. 

Није допуштено раскопавање места на којима су констатовани или основано 

претпостављени археолошки налази, нити њихово заузеће изградњом објеката и другим 

радовима. 

Управљач ће у сарадњи са надлежним институцијама за истраживање и 

заштиту културних добара, археолошког и етнографског блага сачинити попис 

предмета, објеката и места из става 1, 2. и 3. овог члана на подручју Националног 

парка. 
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Управљач ће на видан и погодан начин обележити објекте и места са 

културно историјским вредностима на подручју Националног парка. 

 

Члан 21. 

Забрањено је обављати радове и друге активности којима се могу изазвати 

неповољне промене животне средине, односно загадити тле, вода и ваздух, стварати 

прекомерна бука и индуковати зрачење штетно по људе и живи свет. 

Радови и активности односно пројекти са могућим значајним утицајем на 

животну средину спроводи се поступак процене утицаја на животну средину или се без 

израде студије процене утицаја поступа по акту о условима и мерама заштите природе 

који издраје услове ПЗЗП. 

Носилац пројекта дужан је да планиране радове и активности из става 2. 

овог члана писмено пријави Управљачу. 

 

Члан 22.  

Изградња објеката и уређење простора на подручју Националног парка врши 

се у складу Законом о националним парковима, Законом о заштити природе, и  Законом 

о планирању и изградњи и прописима донетим на основу тих закона, Просторним 

планом подручја посебне намене и детаљним урбанистичким плановима, и овим 

Правилником. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањени су 

сви радови на изградњи објеката и уређењу простора. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањена је  

изградња и радови који могу довести до промене природних вредности, изградња нових 

јавних путева, а изградња објеката и инфраструктуре се ограничава на: изградњу 

објеката за потребе управљања заштићеним подручјем, постављање подземних водова 

уз постојећу инфраструктуру, реконструкцију постојећих асфалтних путева, насипање 

шумских путева на трасама и деоницама усклађеним са циљевима очувања природних 

вредности природним тврдим материјалима, уређење простора за потребе очувања 

унапређења и презентације природних вредности. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена забрањена је 

изградња објеката за депоновање радиоактивног и другог опасног отпада и других 

објеката којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште и угрозити флора и 

фауна, инфраструктурно опремање осим изградње објеката и инфраструктуре за 

потребе одрживог коришћења и управљања заштићеним подручјем, адаптације, 

санације и реконструкције већ постојећих сеоских, стамбених и туристичко- 

рекреативних објеката, постојећих викенд зона и постављање подземних водова уз 

постојећу инфраструктуру, уз одговарајућу сагласност Управљача.  

 Уређују се активности у складу са Просторним планом, Планом управљања 

и овим Правилником на одржавању постојећих објеката очување и обнављање објеката 

и уређење места на којима се налазе. 

Изградња, реконструкција и одржавање објеката туристичке, 

електроенергетске, телекомуникационе, хидротехничке, саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре,  дозвољавају се у складу са израђеним урбанистичким плановима, 

Просторним планом, Планом управљања и овим Правилником. 

  

IV СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА, ТУРИЗАМ И ФОТОГРАФИСАЊЕ 

Члан 23. 

На подручју Националног парка дозвољено је организовање  спортских 

такмичења и активности уколико се тим активностима не оштећују или угрожавају 

природне вредности и квалитет животне средине.  

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена, као и на 

утврђеним и обележеним стаништима и местима прихране птица и других животиња, 

забрањене су све спортске активности.    
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За организацију активности из става 1. овог члана организатор прибавља 

одобрење Управљача и плаћа накнаду у складу са посебним актом који доноси 

Управљач, и прибавља услове заштите природе које издаје Покрајински завод за 

заштиту природе (у даљем тексту услове ПЗЗП). 

Организатор је дужан да такмичење пријави Управљачу најмање 10 радних 

дана пре дана планираног за његов почетак. 

 

Члан 24.  

Дозвољено је фотографисање и снимање тонских и видео записа и филмова 

на подручју Националног парка. 

За радње из става 1. овог члана потребно је прибавити сагласност 

Управљача и за њих корисник је дужан да плати накнаду, на основу издатог решења у 

складу са Законом о накнадама, подзаконским и интерним актима и овим Правилником. 

Ради прибављања сагласности из става 2. овог члана, организатор снимања, 

односно заинтересовано лице пријављује планиране активности снимања Управљачу 

који је дужан да донесе одлуку о захтеву за сагласност у року не дужем од 10 радних 

дана. 

За активности фотографисања и снимања заинтересовано лице ће према 

потреби и обавештењу Управљача прибавити акт о условима ПЗЗП. 

Управљач може привремено или трајно ускратити сагласност уколико је 

индикован значајан неповољан утицај на природне вредности.  

Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун се обавља снимање 

фотографија, тонских и видео записа и филмова који се публикују, односно приказују 

јавности, дужно је да један примерак снимљеног материјала достави Управљачу. 

 

Члан 25. 

На подручју Националног парка правна и физичка лица могу обављати 

делатност туризма и угоститељства, и за то су дужна да плате накнаду на основу издатог 

решења у складу са Законом о накнадама, подзаконским и интерним актима и овим 

Правилником. 

 

 Члан 26. 

Управљач организује и усклађује туристичку делатност на подручју 

Националног парка у складу са Законом о заштити природе, подзаконским и интерним 

актима и овим Правилником. 

Развој туризма на подручју Националног парка одвија се у складу са 

„Стратегијом развоја одрживог туризма Националног парка са акционим планом“, у 

сарадњи са стручним саветом и саветом корисника. 

 

Члан 27. 

Управљач организује, координира и планира заједно са заинтересованим 

странама, све врсте посета и обилазака Националног парка преко своје надлежне 

службе. 

Туристичке групе и појединци могу у пратњи Чувара, водича или другог 

овлашћеног лица Управљача посећивати и разгледати локалитете и површине, из 

образовних, рекреативних, научно-истраживачких и општекултурних разлога и 

потреба. 

Намераване организоване посете односно обилазак пријављују се 

Управљачу најмање 10 радних дана раније. 

Како би се ближе уредио допуштен начин и места посећивања, истовремени 

број посетилаца на појединим местима и друга питања од значаја за разгледање 

Националног парка и упознавање његових вредности управљач ће организовати посете. 
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Забрањено је и Кривичним закоником („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 

88/2005 - исправка, 107/2005 - исправка, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 

108/2014, 94/2016, 35/2019.),  кажњиво уништавање мобилијара уређених излетишта, 

излетничких стаза и туристичких објеката. 

 

Члан 28. 

Управљач у року утврђеним Законом о Националним парковима и на начин 

прописан одговарајућим подзаконским актом обележава Национални парк као 

заштићено подручје таблама прописаног изгледа, а границе Националног парка 

обележава прописаним ознакама. 

Управљач за потребе униформног обележавања на подручју Националног 

парка израђује „Правилник о изгледу информативних табли и ознака на подручју 

Националног парка“. 

Управљач одговарајућим таблама обележава места и објекте где је приступ и 

боравак забрањен или ограничен. 

Управљач поставља табле, односно друге ознаке са информацијама о 

правилима унутрашњег реда. 

Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима 

заштите и презентацију вредности Националног парка.  

Забрањено је и Кривичним закоником кажњиво оштећивање или 

уништавање и уклањање табли и натписа на таблама и других ознака из овог члана, као 

и њихово заклањање, односно маскирање другим објектима. 

 

Члан 29.  

На подручју Националног парка није дозвољено постављање 

информативних табли са називима правних и физичких лица и рекламних и других 

паноа без одобрења и сагласности Управљача. 

Изглед наведених табли на подручју Националног парка мора бити усклађен 

са Правилником из члана 25., став 2. 

За постављање табли и ознака из става 1. овог члана на подручју 

Националног парка, физичко или правно лице које поставља таблу или ознаку дужан је 

да прибави сагласност Управљача и плати накнаду на основу издатог решења у складу са 

Законом о накнадама, подзаконским и интерним актима и овим Правилником. 

 

 

V  ВРСТЕ ДИВЉИХ БИЉАКА И ЖИВОТИЊА ЧИЈЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ, 

ОДНОСНО БРАЊЕ, САКУПЉАЊЕ И ИЗЛОВ ОГРАНИЧЕНО, КАО И 

НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ТИХ РАДЊИ 
 

 

Члан 30. 

         Сакупљање, брање или коришћење биљака, животиња и гљива у 

Националном парку забрањено је или ограничено. 

Лица која живе, бораве или обављају посао на подручју Националног парка 

дужни су да примењују мере заштите природних, културних и других вредности и 

животне средине у складу са Законом о заштити природе, подзаконским и интерним 

актима и овим Правилником. 

Биљке и гљиве које живе у слободној природи на подручју Националног 

парка, а којима је у складу са „Правилником о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака и животиња и гљива“, утврђен статус 

строго заштићених врста, кажњиво је ако се сече, кида, ломи, чупа, сакупља њихово 

семе и плодови, или се на други начин оштећују и уништавају. 

Животиње које живе, повремено или сезонски бораве у слободној природи 

на подручју Националног парка, а којима је утврђен статус строго заштићених врста, 
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кажњиво је, ако се врши растеривање, узнемиравање, хватање, убијање и рањавање, 

нехотично и намерно тровање, сакупљање јаја и друге развојне облике, уништавање и 

оштећивање гнезда и остала места и објекти на којима се те животиње размножавају, 

одгајају младунце, склањају, бораве и хране. 

Лице које на подручју Националног парка нађе примерке заштићених 

биљака и животиња из става 1. и 2. овог члана који су оштећени, односно рањени, 

болесни, немоћни или мртви или примете појаве оштећења и уништавања станишта 

биљака и животиња, дужно је да о томе без одлагања обавести Чувара или друго 

овлашћено лице Управљача.  

Управљач води евиденцију о поднетим обавештењима, односно саставља 

записник у вези утврђеног стања по поднетим обавештењима. 

Управљач  ће по налазима и обавештењима из става 5.  овог члана спровести 

законски поступак, односно предузети друге потребне радње у вези тих налаза и 

обавештења. 

 

Члан 31. 

Дивље врсте које су утврђене „Уредбом о стављању под контролу 

сакупљања и промета дивље флоре и фауне“, могу се сакупљати на подручју 

Националног парка на начин и под условима утврђеним претходно споменутим 

прописом. 

Лица која врше сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана на 

подручју Националног парка дужна су да своје активности најаве Управљачу најмање 

72 сата пре почетка. По доласку неопходно је доставити примерак дозволе од ресорног 

Министарства и сертификат о стручној оспособљености за брање/сакупљање 

заштићених врста. Одмах по завршетку активности дужна су да доставе податке о 

локалитету на којем је вршено сакупљање, о сакупљеној количини и врсти сакупљене 

флоре и фауне. 

Сакупљање дивље флоре и фауне из става 1. овог члана није дозвољено на 

површинама на којима је утврђен режим заштите I степена. 

За сакупљање дивље флоре и фауне на површинама и местима која су 

утврђена чланом 9. тачка 2, 3 овог Правилника, у шумама и шумском земљишту у 

државној својини, као и на земљишту у приватној својини на коме је утврђен режим 

заштите II и III степена потребно је прибавити одобрење Управљача. 

Одобрење из става 4. овог члана може се привремено ускратити или 

ограничити због потребе очувања флоре и фауне. 

Врсте дивље флоре и фауне чије је коришћење и заштита регулисано 

прописима из области шумарства, пољопривреде, ловства и рибарства могу се на 

подручју Националног парка користити на начин и под условима из наведених прописа 

и уз одобрење Управљача. 

 

Члан 32. 

Забрањено је без одобрења Управљача остављати угинуле и убијене 

животиње и њихове делове, кланички отпад и месне прерађевине на местима уређеним 

као хранилишта некрофагних врста птица. 

 

Члан 33. 

На подручју Националног парка забрањено је уношење алохтоних биљних и 

животињских врста.  

Изузев од одредбе става 1. овог члана, алохтоне врсте биљака могу се 

уносити на малим површинама и у ограниченој бројности приликом одржавања 

постојећих састојина, спровођења мера антиерозионе заштите, појаве клизишта и 

обнове шумског земљишта на деградираним стаништима, заштите животне средине и 

пејзажног уређења. 
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Изузев од одредбе става 1. овог члана на подручје Националног парка на 

простору ограђених ловишта могу се уносити неинвазивне алохтоне врсте животиња уз 

поштовање услова заштите природе издатих од стране надлежних органа и одобрење 

Управљача. 

На подручју Националног парка забрањено је уношење или насељавање 

врста биљака и животиња које су проглашене за инвазивне.  

 

VI ЛОВ И РИБОЛОВ 

Члан 34. 

Активности везане за ловство на подручју Националног парка обављају се у 

складу са Законом о дивљачи и ловству, прописима донетим на основу тог закона, 

Законом о заштити природе, Законом о националним парковима и Правилником о 

газдовању  ловиштем посебне намене „Национални парк Фрушка гора“ и овим 

Правилником.  

Газдовање ловиштем посебне намене на подручју Националног парка врши 

се на основу Закона о дивљачи и ловству, подзаконским и интерним акатима и овим 

Правилником. 

Корисник ловишта посебне намене „Национални парк Фрушка гора“ је ЈП 

„Национални парк Фрушка гора“. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањене су 

све активности лова. 

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена у отвореном 

делу ловишта дозвољен је санитарни лов дивљачи и планско регулисање бројности 

популације ловних врста.  

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена лов је 

дозвољен у складу са Законом о заштити природе, подзаконским и интерним актима и 

овим Правилником. 

 

Члан 35. 

Заштита и коришћење фауне риба на подручју Националног парка врши се у 

складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, прописима 

донетим на основу тог закона, планским документима Националног парка и овим 

Правилником. 

Риболовне воде које користи Национални парк припадају Рибарском 

подручју „Срем“, добијене су на коришћење уговором потписаним са надлежним 

Покрајинским секретаријатом, у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу 

рибљег фонда. 

За активности на чувању и газдовању рибљим фондом ЈП „Национални парк 

Фрушка гора“ организује рибочуварску службу.  

 

Члан 36. 

 Рекреативни риболов обавља се са обале риболовне воде одређене за 

рекреативни риболов без употребе чамаца и других сличних пловидбених објеката и 

направа. 

 Рекреативни риболов обавља се удичарским алатима, тако да риболовац може 

користити највише три штапа са по две удице на сваком штапу. 

 Лица млађа од 14 година могу обављати рекреативни риболов без дозволе, 

једним штапом, у присуству лица које поседује дозволу за обављање рекреативног 

риболова. 

 Помоћно средство бућка може се користити за спортски риболов приликом 

одржавања риболовно-туристичких манифестација. 
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Члан 37. 

За све активности заинтересованих страна (Удружења спортских 

риболоваца, Еколошких организација и осталих) на риболовним  водама које користи 

Национални парк потребно је претходно добити сагласност ЈП „Национални парк 

Фрушка гора“. 

Захтев за добијање сагласности се подноси ЈП „Национални парк Фрушка 

гора“ минимум 10 дана пре датума одржавања активности. 

 

Члан 38. 

Забрањено је: 

1. Задржавање у близини објеката рибочуварске службе лицима која нису 

запослена у ЈП „Национални парк Фрушка гора“. 

2. Ометање рибочувара у обављању њиховог посла. 

3. Нелегална градња, постављање ограда и других објеката којима се онемогућава 

приступ обали или води. 

4. Употреба чамаца и других сличних пловидбених објеката и направа, изузев у 

научно-истраживачке сврхе и одржавање риболовно туристичких манифестација 

уз претходно добијену сагласност ЈП „Национални парк Фрушка гора“. 

5. Купање и друго задржавање у води осим на уређеним плажама на основу 

сагласности надлежних органа локалне самоуправе. 

6. Ложење ватре на обали осим на за то уређеним и обележеним локацијама. 

7. Остављање смећа и другог отпада на обали и у води. 

 

 

 

VII УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА НАУЧНИХ 

ИСТРАЖИВАЊА И ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Члан 39.  

На подручју Националног парка могу се обављати активности научно-

истраживачког рада и образовне активности, праћење стања ендемо - реликтних врста и 

природних реткости. 

Научно истраживање из става 1. овог члана допуштено је обављати на начин 

да се не изазову неповољне промене или униште природне вредности, као и да се не 

загади животна средина. 

 

Члан 40. 

За активности из члана 39. овог Правилника потребно је прибавити 

сагласност Управљача. 

Да би прибавио сагласност из става 1. овог члана, носилац истраживања 

пријављује Управљачу минимум 10 радних дана пре планираних истраживачких радова 

и активности.  

Пријава истраживања садржи меродавне податке о врсти, циљу, садржају, 

локацији, времену трајања, методама, средствима, опреми и алатима, руководиоцу и 

учесницима истраживања, као и о додатним захтевима. 

Уз пријаву истраживања прилаже се акт о условима заштите природе ПЗЗП.  

Уз пријаву истраживања прилаже се и дозвола Министарства, када се ради о 

истраживањима строго заштићених и заштићених врста и другим истраживањима за 

чије извођење је прописана обавеза прибављања дозволе надлежног органа. 

Сагласност из става 1. овог члана, коју Управљач издаје у року не дужем од 

15 дана од дана пријема пријаве, садржи упутство о примени услова и мера заштите 

природе и правила унутрашњег реда, посебне услове, ако их има, у вези места, времена 

и начина извођења радова, обезбеђења пратње Чувара или другог лица, као и могућност 

и услове пружања тражених услуга.  
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Забрањено је истраживања из става 1. овог члана започети или изводити без 

прибављене сагласности Управљача.  

 

Члан 41. 

Управљач може у поступку издавања сагласности одредити друго време од 

оног које је наведено у пријави, ако оцени да постоји ризик по природне вредности, 

безбедност и здравље људи, о чему обавештава подносиоца пријаве пре издавања 

сагласности. 

Управљач из разлога наведених у ставу 1. овог члана или непоштовања 

прописаних услова може писмено наложити прекид истраживачких радова и 

активности. 

 

Члан 42. 

За обављање образовних активности на подручју Националног парка, као 

што су школа у природи, теренска настава, семинари, стручне праксе и друго потребно 

је прибавити сагласност Управљача.  

Активности из става 1. овог члана не могу започети пре него што Управљач 

да сагласност. Захтев за реализацију образовних активности мора садржати релевантне 

податке о врсти, циљу, садржају, времену трајања, организатору, броју учесника и 

друго.  

Управљач најкасније у року од 10 радних дана издаје сагласност уколико су 

испуњени сви претходно тражени услови подносиоцу захтева. 

 

Члан 43. 

У року од 15 дана по завршетку образовних активности, носилац 

истраживања, односно организатор дужан је да Управљачу достави извештај о току и 

главним резултатима спроведених истраживања и активности. 

О завршетку елабората, односно публиковању резултата о извршеним 

истраживањима носилац истраживања дужан је да обавести Управљача у року од 15 

дана као и да примерак елабората или публиковани рад достави Управљачу. 

Носиоцу активности научно-истраживачког рада и образовних активности 

који благовремено не поднесе извештај из става 1., односно не достави обавештење и 

елаборат или рад из става 2. овог члана, Управљач може ускратити сагласност за 

наредна истраживања, односно сагласност за организацију и услуге за обављање 

образовних активности, и тражити надохнаду на основу Закона о накнадама и Закона о 

заштити природе, подзаконских и интерних аката и овог Правилника. 

 

  

VIII МЕСТО И УСЛОВИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

 

Члан 44. 

   Одлагање и управљање отпадом на подручју Националног парка врши се у 

складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88 од 

23/2010, 14/2016, 95/2018 - др. Закон), прописима донетим на основу тог закона, другим 

законима и прописима који се односе на отпадне материје, и овим Правилником. 
На подручју Националног парка забрањено је 

 стварање депонија, односно одлагање комуналног, индустријског и 
грађевинског отпада, амбалаже, расходованих моторних возила, других 
машина и апарата, осим комуналног и пољопривредног отпада пореклом са 
заштићеног подручја, који може да се одлаже на прописан начин на местима 
која су за то одређена и обележена, 

 руковање хемијским материјама и нафтним дериватима у количинама и на 
начин који могу проузроковати загађивање земљишта и вода и изазвати 
тровање и друге неповољне последице по биљни и животињски свет, 
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 нерегулисано испуштање отпадних вода домаћинстава, привредних и других 
објеката, односно испуштање противно прописима из области водопривреде, 

 складиштење стајског ђубрива на начин који нарушава животну средину, 
лепоту природних предела, насељених места и околине непокретних 
културних добара.  

Регионални и локални планови управљања отпадом усклађују се са Планом управљања 

Националног парка.  

 

IX НАЧИН ОДРЖАВАЊА УРЕДНОСТИ И ЧИСТОЋЕ ЗАШТИЋЕНОГ 

ПОДРУЧЈА 

 

Члан 45. 

За одржавање уредности и чистоће у заштићеном подручју Националног 

парка, задужено је ЈП „Национални парк Фрушка гора“.  

Забрањује се остављање отпада на подручју Националног парка осим, за то, 

предвиђених локација. 

Посетиоци и Корисници подручја Националног парка дужни су да 

сакупљају и односе отпатке на места која су посебно уређена, односно опремљена, и 

према потреби, обележена за те намене ван граница Националног парка. 

Управљач ће иницирати сарадњу са комуналним службама територијално 

надлежних јединица локалне самоуправе у области одржавања чистоће кроз 

организовано постављање и редовно пражњење контејнера за смеће у насељеним 

деловима на подручју Националног парка и викенд зонама.  

Управљач ће контролисати пражњење и одвожење контејнера изван 

подручја Националног парка на површинама поред туристичких, смештајних и 

угоститељских објеката, осим у насељима. 
Власници и корисници непокретности дужни су да их одржавају у чистом 

и уредном стању.  
Корисници и сопственици шума дужни су да одржавају шумски ред у 

складу са прописима из области шумарства, укључујући и обавезу што краћег 
задржавања посечених стабала и огревног дрвета поред путева, и планинарских 
стаза као и свих других путева туристичког карактера.  

Забрањено је запуштање и закоровљавање обрадивог пољопривредног 
земљишта, као и примена хемијских средстава у заштићеном подручју. 

 

 

X НАЧИН И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ , ЧУВАЊА 

ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА, ОПРЕМА И СРЕДСТВА 

НЕОПХОДНА ЗА ЧУВАЊЕ И ОДРЖАВЊЕ 

 

  Члан 46.  

Чуварска служба у Националном парку се организује као посебна служба 

чувања заштићеног подручја, независна од других служби чувања, она се у 

Националном парку организује у складу са Законом о заштити природе ради 

спровођења правила унутрашњег реда и непосредан надзор над спровођењем режима 

заштите на подручју Националног парка. 

Чуварску службу чине, односно послове Чуварске службе у својству лица са 

законским овлашћењима и обавезама непосредно обављају Чувари заштићеног 

подручја и Руководилац Чуварске службе.    

Чувари заштићеног подручја су за свој посао у Чуварској служби 

непосредно одговорни Руководиоцу, а Руководилац је за свој посао у Чуварској служби 

непосредно одговоран директору предузећа.  

Чуварска служба је организована са Чуварима заштићеног подручја као 

независна служба у односу на друге службе. 

У вршењу Чуварске службе Чувар има статус службеног лица. 
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Управљач због потреба ефикаснијег чувања подручја може организовати и 

волонтерску Чуварску службу у коју ће укључити стручна лица одговарајућих 

референци која задовољавају законску регулативу.  

 

Члан 47. 

За време службе, Чувари заштићеног подручја носе службену одећу на којој 

је знак заштите природе, знак Националног парка и идентификациона плочица са 

именом и презименом чувара и регистрационим бројем из службене легитимације 

Чувара заштићеног подручја. 

 

Члан 48. 

Чувар заштићеног подручја за време службе може да носи оружје.  

Врсту, услове и правила ношења и употребе и начин чувања оружја утврђује 

Управљач у складу са Законом о оружју и муницији („Службени гласник РС“, број 

20/2015, 10/2019, и 20/2020). 

 

Члан 49. 

Чувар заштићеног подручја поседују службену легитимацију којом доказује 

идентитет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом о заштити 

природе.  

Чувар заштићеног подручја је дужан да у вршењу одговарајућих службених 

радњи претходно покаже службену легитимацију.  

Службену легитимацију Чувару заштићеног подручја издаје Управљач на 

обрасцу који прописује Министар. 

О издатим легитимацијама Управљач води евиденцију. 

Чувар заштићеног подручја који је престао да врши Чуварску службу, дужан 

је да службену легитимацију у року од 3 дана од дана престанка службе врати 

Управљачу, коју ће Управљач одмах поништити и ту чињеницу унети у евиденцију из 

става 4. овог члана. 

У случају губитка или нестанка службене легитимације Чувар заштићеног 

подручја је дужан да о овоме одмах обавести Управљача. 

Изгубљена или нестала легитимација брише се из евиденције о издатим 

легитимацијама, а Чувару се издаје нова легитимација. 

Чувар заштићеног подручја мора имати положен стручни испит (уверење) за 

обављање послова чувања заштићеног подручја. 

 

Члан 50. 

Подручје Националног парка подељено је на чуварске реоне. 

Рад Чуварске службе организује се на терену тако што Чувар врши 

непосредни надзор и контролише спровођење правила унутрашњег реда и спровођење 

режима заштите на једном чуварском реону. 

Чуварски реон у смислу овог правилника обухвата и простор изван границе 

Националног парка у заштитној зони у окружењу или непосредном суседству који 

представља компактну целину у погледу конфигурације терена и могућности 

надгледања, ако се на овом простору одвијају делатности које могу нанети штету 

заштићеном природном добру. 

Чувар је одговоран за унутрашњи ред и спровођење режима заштите на 

реону за који је задужен. 

   

Члан 51. 

У вршењу Чуварске службе, дужност Чувара је да: 

 прати кретање и активности Посетилаца и других Корисника у заштићеном 

подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и изградњу објеката, 
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коришћење минералних сировина, шума, флоре и фауне укључујући дивљач и 

рибе, употребу моторних возила и пловила, постављање објеката на води, улазак 

у зоне и објекте у којима је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на 

отвореном, логоровање, камповање, одлагање отпада, одвијање спортских 

такмичења и других манифестација; 

 прати стање биљних и животињских врста, као и других вредности заштићеног 

подручја; 

 пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом; 

 пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и другим лицима при обиласку и 

разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима и образовним 

активностима; 

 сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном подручју; 

 сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном 

подручју у циљу заштите природе, решавању имовинско - правних односа и 

накнаде штете услед ускраћивања или ограничавања права коришћења и 

примене мере заштите; 

 сарађује са другом чуварском службом, инспекцијском службом и органом 

унутрашњих послова; 

 контролише спровођење правила унутрашњег реда у Националном парку, чува 

објекте и ознаке Националног парка; 

 контролише спровођење одредница Програма управљања; 

 контролише спровођење услова заштите природе и активности Корисника 

подручја у складу са условима заштите природе; 

 спроводи едукативни рад са Посетиоцима заштићеног подручја;  

 наплаћује накнаду за коришћење заштићеног подручја на терену; 

 контролише и прегледа промет дрвног материјала у зони Националног парка; 

 израђује редовне извештаје о раду; 

 обавља и друге послове, у складу са Законима и актима Управљача. 

 

Члан 52. 

Када Чувар утврди или основано претпостави да је Посетилац, односно 

Корисник заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима унутрашњег реда 

или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен је да:  

1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице 

затечено без личних исправа, чији му идентитет није познат, приведе надлежном 

органу унутрашњих послова, 

2) затражи да му лице предочи/покаже сагласност, дозволу, одобрење, 

пријаву радова, улазницу или други документ којим доказује статус Корисника, 

односно Посетиоца, и неко од права у вези радова и активности које обавља,  

3) изврши преглед свих врста возила и товара, 

4) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија за чији је 

преглед потребан судски налог, а посебно преглед пртљага и личних ствари, улова и 

средстава за лов и риболов, алата и средстава за сакупљање биљака и животиња, 

5) привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или 

кривично дело и друга противправна радња и предмете који су настали или 

прибављени извршењем таквог дела, укључујући делове и примерке живог и неживог 

света, као и да ове предмете, без одлагања, преда Управљачу заштићеног подручја ради 

чувања, 

6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за 

спречавање и уклањање штетних последица, а посебно: 

- привремено обустави и забрани радове и активности које се обављају 

без прописаних сагласности или одобрења, у складу са Законом о заштити природе, 

подзаконским и интерним актима и овим Правилником, или без услова ПЗЗП,  
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- забрани на лицу места радове и активности које се обављају противно 

одредбама овог Правилника и правилима противпожарне заштите, 

- нареди пуштање на слободу, односно враћање у природу здравих и 

неповређених примерака животиња, уколико је то за њих безбедно.  

 

Члан 53. 

Када утврди радњу учињену супротно правилима унутрашњег реда или 

мерама заштите природе прописаним у складу са Законом о заштити природе, Чувар 

саставља записник. 

Садржај записника или опис који се уноси у записник је саопштавање оног 

што је затечено, нађено, утврђено или на други начин прибављено и констатовано. 

У садржај се обавезно уносе: 

 подаци о извршиоцима недозвољене радње, а ако је извршилац непознат то се 

констатује уз основану претпоставку о могућем извршиоцу, 

 начин и време извршења радње, 

 средства и алати којима је радња извршена, 

 подаци о сведоцима и другим расположивим доказима ако постоје, 

 настала штета, документована што прецизнијим подацима и по могућству 

фотографијом, 

 подаци о одузетим предметима и средствима из тачке 5. члана 52. овог 

Правилника. 

Записник је састављен у оноликом броју примерака колико захтева 

конкретна ситуација. 

Управљач ће прописати образац записника из овог члана.  

 

 

 

Члан 54. 

О привремено одузетим предметима из члана 52. овог Правилника Чувар 

издаје потврду о одузетим предметима, са тачним подацима о врсти и количини. 

Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привремено одузетих 

предмета, и предузима радње за даље поступање са примерцима одузетих и нађених 

животињских или биљних врста, минерала, фосилних остатака и артефаката, 

укључујући њихово збрињавање до окончања поступка. 

О привремено одузетим предметима Управљач води евиденцију са подацима 

о врсти количини, разлогу привремног одузимања, лицу коме су предмети привремено 

одузети и Чувару који је предмете привремено одузео. 

 

Члан 55. 

Чувар у вршењу службе поступа стручно, ауторитативно и одговорно и у 

складу са овлашћењима која има, водећи посебно рачуна о угледу Управљача. 

Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активности, чији садржај 

прописује Управљач. 

Чувар је дужан да потпуно и детаљно познаје реон који му је поверен на 

чување, као и да чува и обнавља граничне ознаке, информативне табле, путоказе и 

друге ознаке. 

Члан 56. 

Чувар полаже стручни испит у складу са програмом који прописује ресорно 

Министарство, и на тај начин стиче стручно уверење за обављање послова. 

Управљач сам организује или на други начин обезбеђује обуку, стручно 

усавршавање и проверу знања и вештина Чувара. 
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XI НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА, ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И УДЕСА 

 

Члан 57. 

На подручју Националног парка Управљач спроводи мере заштите од 

пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 

111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 - др. Закони), Законом о шумама и прописима 

донетим на основу тих Закона, „Планом управљања Националним парком“ и 

„Плановима заштите од пожара“. 

Управљач доноси „План заштите од пожара“ за подручје Националног 

парка.  

Планом и програмом управљања Националног парка утврђују се 

приоритетни, односно годишњи оперативни задаци противпожарне заштите. 

Корисници и Посетиоци дужни су да се приликом боравка на подручју 

Националног парка придржавају законских одредби, ознака и упутстава Управљача из 

области заштите од пожара. 

 

Члан 58. 

У случају елементарних непогода и штета начињених на природном 

екосистему и нарушавању природе, Управљач сачињава санационе планове у којима се 

утврђују начини и методи рада на отклањању штетних последица у природи и 

довођења у претходно нормално стање. 

 

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 59. 

Управљач ради заштите природних добара Националног парка има право 

активне легитимације због непоштовања и занемаривања одредби овог Правилника, а 

које су санкционисане и Законом о заштити природе и писања казнених одредби. 

 

Овлашћено лице Управљача поднеће против прекршиоца одредби овог 

Правилника одговарајућу пријаву надлежним органима и предузети и остале мере и 

радње у складу са законом. 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 60. 

Надзор над применом овог правилника врши Министарство и надлежни 

инспекцијски органи.  

 

Члан 61. 

Управљач ће извод из овог правилника, са основним правилима унутрашњег 

реда и забрањеним радњама/активностима истакнути на web сајту и путем профила на 

друштвеним мрежама које користи, такође и у насељеним местима, објектима 

Националног парка као и на другим местима бројнијег окупљања и чешћег проласка 

Посетилаца и Корисника. 

 

Члан 62. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, уз претходно прибављену сагласност 

Министарства. 
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