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УВОД
Делатност Покрајинског завода за заштиту природе (у даљем тексту:
Завод) одређена је одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник
РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010), Покрајинском скупштинском одлуком о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („СЛ. лист АПВ“, бр.
2/2010), као и Статутом Завода (“Сл. Лист АПВ”, бр.9/2010).
Завод је почео са радом 1.4.2010. године. На тај начин је обезбеђен
континуитет у области заштите природе који до данас траје 47 година. Завод
послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.
Програм заштите природних добара за 2014. годину проистиче из
Средњорочног програма заштите природних добара за период од 2011. до
2020. године Покрајинског завода за заштиту природе, на који је Скупштина
Аутономне Покрајине Војводине дала сагласност Одлуком бр. 023-2/11 од
5.4.2011. године, као и Влада Републике Србије својим Решењем бр. 3535627/11 од 14.7.2011. године.
Чланом 104. Закона о заштити природе утврђено је да се стручни
послови Завода обављају на основу Средњорочног и годишњих програма
заштите природних добара. Из тога следи да Програм заштите природних
добара који израђује Завод, уједно представља и Програм рада Завода.
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Делатност Завода проистиче из одредаба члана 102. 103. и 104.
Закона о заштити природе, као и Статута Завода. Послови заштите природе
односе се на:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима;
праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености
објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних
типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених
подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја
предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима;
израду предлога акта о престанку заштите подручја;
израду предлога за претходну заштиту подручја;
давање услова за радове на заштићеним природним добрима,
издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;
вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са
предлогом мера;
пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних
добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама
грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних
добара;
утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у
поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова,
пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних,
водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима
које утичу на природу;
обављање
стручних
послова
у
поступку
израде
оцене
прихватљивости радова и активности у природи, припремања и
спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене
утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања
дивљих врста у слободну природу;
вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима
угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради
утврђивања и праћења стања њихових популација;
учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених
природних добара;
организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних
активности у заштити природе пројектовањем и организовањем
изложбених поставки, организовањем тематских расправа, семинара,
предавања - издавање публикација и других сталних и повремених
гласила и сл.;
учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о
заштити природе;
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16.
17.

18.

19.
20.

вођење регистра заштићених природних добара и других података од
значаја за заштиту природе;
инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и
предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о
њиховом стању;
вођење базе података у области заштите природе као дела
јединственог информационог система Агенције за заштиту животне
средине;
обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе,
њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;
обављање и других послова утврђених законом.

Програм заштите приодних добара, односно Програм рада
Завода заснован је на утврђеним дугорочним и краткорочним циљевима у
области заштите природе.
Дугорочни циљеви су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

повећање површина под заштитом (заштићена подручја, станишта) на
око 17% површине АП Војводине;
успостављање Националне Еколошке мреже на територији АП
Војводине;
успостављање ЕУ мреже Натура 2000 у панонском биогеографском
региону у Републици Србији;
очување и унапређење стања популација строго заштићених врста;
унапређење стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности;
едукација и промоција заштите природе и заштићених природних
добара.

Краткорочни циљеви односе се на Програм заштићених природних
добара Завода за 2014. годину и обухватају:
1.

2.

3.

4.

Израда 11 студија заштите, и то 7 за нова заштићена подручја и 4
студије заштите на ревизији природних вредности 10 заштићених
подручја.
рад на успостављању 7 нових заштићених подручја: Банатске слатине,
Слатине Бачке, Велики римски шанац, Пауловнија на Гладношу, Буква
у Омољици, Лесни одсеци и речне аде код Сланкамена, Стабла тисе на
салашу код Новог Орахова;
ревизија 10 заштићених подручја: СРП „Селевењске пустаре“; СП „Парк
у Хоргошу“, СП «Каменички парк»; ревизија 7 Строгих резервата
природе у Босутским шумама (“Смогва“, „Варош“, „Винична“,
„Рађеновци“, „Рашковица“, „Мајзецова башта“ и „Стара Вратична“), у
циљу обједињавања просторне заштите у једно заштићено подручје
под називом „Босутске шуме“,
рад на проглашењу и успостављању Прекограничног Резервата
биосфере „Мура-Драва-Дунав“ (TBR MDD - Transboundary Biosphere
Reserve „Mura-Drava-Dunav“) као дела истоименог прекограничног
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

планираног резервата биосфере унутар 5 држава: Аустрије, Словеније,
Мађарске, Хрватске и Србије, а у оквиру УНЕСКО-вог програма Човек и
биосфера;
рад на прикупљању података и разматрању могућности за номинацију
Делиблатске пешчаре за Резерват биосфере;
започете активности везане за номинацију лесних профила од
Тителског брега до Земуна, за геопарк под називом „Лесленд“.
Активности ће бити усмерене на одређивање граница, едукацију
јавности о геопарковима као начину за заштиту, очување и промоцију
геодиверзитета, биодиверзитета и културно-историјског наслеђа;
наставак рада на успостављању еколошке мреже у АП Војводини као
дела Националне Еколошке мреже (Република Србија), са посебним
освртом на функционалну повезаност елемената;
рад на прикупљању података о врстама и типовима станишта у складу
са Директивама о птицама и о стаништима, за успостављање ЕУ
еколошке мреже Натура 2000 на простору панонског биогеографског
региона у Републици Србији;
издвајање и картирање станишта приоритетних за заштиту;
рад на изради основних докумената заштите природе (Извештај о
стању природе, Програм заштите природе, Стратегија заштите
природе);
стручни надзор и сарадња са управљачима заштићених природних
добара;
праћење стања и примена активних мера заштите на очувању строго
заштићених врста и станишта приоритетних за заштиту;
континуирани развој Информационог система Завода, како на
апликативном, тако и на нивоу систематизације података;
ширу примену GIS технологија у обради података;
сарадњу са заинтересованим странама у заштити природе;
израду услова и мишљења са циљем очувања и унапређења биолошке
и геолошке разноврсности и одрживог коришћења природних ресурса;
едукацију и образовање о значају природе и њеног очувања;
даљи развој web презентације Завода;
учешће у изради законских и подзаконских аката (Закон изменама и
допунама закона о заштити природе, Закон о националним парковима,
Уредба о еколошкој мрежи, Уредба о оцени прихватљивости и др.)
организовање Четвртог састанка Међународног координационог тела
Прекограничног резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“ (19. – 20март 2014., Нови Сад, Покрајински завод за заштиту природе), рад на
изради заједничког документа којим ће се поставити принципи
управљања Резерватом биосфере.
Обележавање значајних датума из области заштите природе, као што је
Дан завода, Дан рамсарских подручја, Дана заштите природе, Дан
биодиверзитета, Дан Дунава и др.
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА И ПЛАН КАДРОВА
Покрајински завод за заштиту природе (у даљем тексту: Завод)
пролазио је кроз више трансформација у којима је стицао и губио правни
субјективитет.
Од 01.04.2010. год. поново постаје правни субјект који послује као
установа. С обзиром на ту чињеницу, а полазећи од одредаба Статута
Завода, донет је 20.12.2010. Правилник о раду и Правилник о
систематизацији и организацији радних места у Покрајинском заводу за
заштиту природе (у даљем тексту: систематизација).
Завод своју делатност реализује у оквиру два сектора, који се састоје
од одељења и одсека:
1. Сектор за заштиту природе
a. Одељење за заштиту подручја
b. Одељење за заштиту станишта и врста
c. Одељење за заштиту животне средине
d. Одељење за промоцију, едукацију и односе са јавношћу
– Одсек за природњачку збирку
2. Сектор за правне, финансијске и опште послове


Одсек за правне послове



Одсек за финансијско-рачуноводствене послове



Одсек за опште послове и информациони систем

Завод, према наведеној систематизацији има 40 систематизованих
радних места, од којих је за нека радна места предвиђено више извршилаца,
тако да би ова радна места требало да попуни 60 извршилаца. У Заводу ради
46 извршиоца, од којих је 29 са високом стручном спремом.
Попуњавања радних места одвијаће се у складу са Законом о изменама
и допунама Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, 108/2013).
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I
1.

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштићена природна добра су заштићена подручја, заштићене врсте и
покретна заштићена природна документа (хербаријуми, збирке и др.).
Заштита природних добара се спроводи кроз стручни надзор, дефинисање и
усмеравање мера активне заштите, теренска истраживања природних и
предеоних одлика, вредновање природних појава, процеса, објеката,
подручја, ресурса и предеоних целина, те на основу тога израду студија
заштите као основе за доношење акта о заштити.
Полазећи од Средњорочног програма заштите природних добара, у
2014. години планиран је рад на валоризацији природних вредности и
успостављању 7 нових заштићених подручја и рад на ревизији природних
вредности за 10 заштићених подручја, од којих је 7 строгих резервата
природе који ће бити обрађени у оквиру једне студије. Од ових наведених 14
подручја се ради 11 студија заштите. Крајем 2014. треба да се заврши осам
студија заштите, док ће се рад на валоризацији преостале три студије
наставити наредне године.
Рад на успостављању еколошке мреже у АПВ, као дела националне
еколошке мреже РС, наставиће се на функционалној повезаности елемената
иидентификацијом елемената на катастарским подлогама. Издвајање
елемената је започето 2011. године доношењем Уредбе о еколошкој мрежи
(„Сл. Гласник РС“, 102/2010). Завод ће учествовати у раду Министарства на
изменама и допунама Уредбе о еколошкој мрежи.
Последњих неколико година активности у заштити природе у
Републици Србији усмерени су на испуњавање обавеза у оквиру припрема за
приступ Европској унији (ЕУ). Највећа од њих односи се на успостављање
еколошке мреже НАТУРА 2000. НАТУРА 2000 је утемељена на Директиви о
очувању природних станишта и дивље фауне и флоре (Council Directive
92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild
fauna and flora) и Директиви о очувању дивљих птица (Council Directive
79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds), који
представљају најамбициозније прописе у циљу очувања вредних станишних
типова и врста за државе чланица ЕУ. Издвајање НАТУРА 2000 подручја
врши се по биогеографским регионима. АПВ се налази у Панонском
биогеографском региону. Рад на успостављању еколошке мреже НАТУРА
2000 обухвата: успостављање законодавних и административних мера за
обезбеђивање очувања станишта дивље флоре и фауне, као и очување
угрожених природних станишта од значаја за ЕУ; инвентаризација и
картирање врста и станишних типова на целој територији; вредновање,
израда предлога НАТУРА 2000 подручја и њихово усаглашавање кроз
сарадњу са корисницима подручја, израда коначног предлога НАТУРА 2000
подручја у РС, успостављање еколошке мреже НАТУРА 2000 у РС као дела
еколошке мреже EУ, одређивање мера и процедуре за њихово спровођење,
ради очувања дивље флоре и фауне и њихових станишта, са нагласком на
Покрајински завод за заштиту природе
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угрожене и осетљиве, као и миграторне врсте. Посебно интензиван рад биће
посвећен стручној помоћи Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине и конзорцијуму који ће реализовати пројект техничке
помоћи „Capacity building to implement 'acquis' standards and conventions in
nature protection — establishment of Natura 2000 in Serbia“ који је оглашен
закључно са 4.11.2013., а чија реализација се очекује током 2014.
и 2015. год.
Завод је у обавези да учествује у припреми и/или изради основних
документа заштите природе: Извештаја о стању природе; припрема стручну
основу за Програм заштите природе у АПВ, који доноси Влада Аутономне
Покрајине Војводине за период од десет година, учествује у изради стручне
основе за израду Стратегије заштите природе и природних вредности коју
доноси Влада Републике Србије за период од 10 година.

1.1.

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

1.1.1. ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ У ЦИЉУ УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ
ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

1. „Слатине Баната“
Валоризација слатина Баната започета је 2013. године. Током 2014. године
биће израђена прва у низу студија заштите, која ће обухватати део овог
пространог, разуђеног и дисјунктног подручја. Остале слатине Баната биће
валоризоване сукцесивно до 2020. године.
Почетак валоризације природних вредности у 2013. години.
Наставак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду прве у низу студија заштите: крајем 2014. године.
Рок за завршетак целокупне валоризације: крајем 2020. године.
2. „Слатине Бачке“
Називом „Слатине Бачке“ обухваћени су Сомборски салаши, слатине код
Сонте и Богојева, слатине код Станишића, као и слатине код Руског Крстура
и Жабља. Ове међусобно удаљене целине биће вредноване као посебна
подручја у периоду од 2014 – 2019. Током 2014. вршиће се рекогносција
терена и одабир подручја које ће прво у низу бити предложено за заштиту.
Почетак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду прве у низу студија заштите: крајем 2015. године.
Рок за завршетак целокупне валоризације: крајем 2019. године.
3. „Пауловнија на Гладношу“
Почетак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2014. године.
Покрајински завод за заштиту природе
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4. „Буква у Омољици“
Почетак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2014. године.
5. „Велики римски шанац“
Валоризација природних вредности Великог римског шанца, који се пружа од
Римскох шанчева код Новог Сада до Бачког Градишта, није уврштена у
Средњорочни програм рада Завода у периоду од 2011 – 2020. Обиласком
степских станишта у Р Србији током јула 2013. године, у сарадњи са Руском
академијом наука и Инститом за степу из Оренберга (Русија), утврђено је да
се ради о најочуванијој степи у Србији која има и велики европски значај. Из
тих разлога, Велики Римски шанац уврштен је у програм за 2014. годину.
Почетак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2014. године.
6. „Лесни одсеци и речне аде код Сланкамена“
На иницијативу МЗ „Стари Сланкамен“ валоризација лесних одсека и речних
ада на Дунаву код Сланакмена, која су издвојена за заштиту као станишта
строго заштићених врста и палеонтолошки богато подручје ради очувања
геодиверзитета, уврштени су у Програм за 2014. годину.
Почетак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2015. године.
7. Стабла Тисе на салашу код Новог Орахова
На иницијативу МЗ „Ново Орахово“ у Програм рада за 2014. уврштена је
валоризација природних вредности неколико стабала тисе (Taxus baccata)
која се налзе у околини насеља Ново Орахово.
Почетак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2014. године.
1.1.2. ВАЛОРИЗАЦИЈА У ЦИЉУ РЕВИЗИЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНИХ
ПОДРУЧЈА

1. Резервати природе у Босутским шумама
Врши се ревизија седам постојећих Строгих природних резервата (“Смогва“,
„Варош“, „Винична“, „Рађеновци“, „Рашковица“, „Мајзецова башта“ и „Стара
Вратична“) и свеобухватна валоризација пространог комплекса Босутских
шума, река Босутa и Студвe и влажних станишта, у циљу успостављања
јединственог заштићеног подручја.
Ревизија природних вредности траје континуирано од 2012. године.
Наставак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2014. године.
Покрајински завод за заштиту природе
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2. Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“
Због потребе да се што пре приступи валоризацији и заштити слатина у
Банату, донешена је одлука да се ревизијa Селевењских пустара ради
интензитетом мањим од планираног и да се рок за израду Студије одложи до
краја 2015.
Почетак ревизије природних вредности у 2012. години.
Наставак валоризације природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2015. године.
3. „Парк у Хоргошу“
Парку у Хоргошу, заштићен је Решењем Скупштине општине Кањижа 1977.
Почетак ревизије природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2014. године.
4. Споменик природе „Каменички парк“
Средњорочним програмом рада за 2011-2020., у 2014. години предвиђена је
ревизија природних вредности Споменика природе „Каменички парк“, сходно
Закону о заштити природе.
Почетак ревизије природних вредности у 2014. години.
Рок за израду студије заштите: крајем 2014. године.

1.2.

ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРСТА И СТАНИШТА

Програм рада за 2014. годину обухвата широк спектар активности у
области заштите и мониторинга врста и станишних типова:
1.2.1. ЗАШТИТА ВРСТА
МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ЗАШТИЋЕНИХ И СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА
Теме из ове области у највећој мери се односе на заштиту и праћење
стања најугроженијих врста дивље флоре и фауне, њихових популација и
станишта.
У оквиру тога, приоритетне теме биће:



банатски божур (Paeonia officinalis subsp. banatica)



кукурјак (Erantis hyemalis)



јесењи зумбул (Scilla autumnalis)



пешчарски мразовац (Colchicum arenaria)



пешчарска перуника (Iris arenaria)



Панчићев пелен (Artemisia pancici)

Покрајински завод за заштиту природе
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слатинска паламида (Cirsium brachycephalum)



панонски скакавац (Acrida ungarica)



мониторинг строго заштићених и заштићених дивљих врста риба на
територији АП Војводине



мргуда (Umbra krameri)



састав херпетофауне у еколошкој мрежи Војводине



велика дропља (Otis tarda)



орао крсташ (Aquila heliaca)



бела рода (Ciconia ciconia)



текуница (Spermophillus citellus)

Свака од наведених тема захтева посебно усмерене мере заштите и
методе мониторинга усклађене са особеностима врсте.
ДОПУНА БАЗЕ ПОДАТАКА СТАНИШТА ЗАШТИЋЕНИХ И СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА
База података станишта заштићених и строго заштићених врста
представља део документационе основе еколошке мреже. Допуна података
предвиђена је ради праћења промена на евидентираним стаништима, као и
у случају евидентирања нових станишта. Унутар издвојених станишта
(полигона) радиће се на издвајању и картирању станишних типова
приоритетних за заштиту.
ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ НА ОЧУВАЊУ ВРСТА
У оквиру редовног рада на очувању врста и станишта, планиране су и
следеће активности:



преузимање повређених, изнемоглих или болесних строго заштићених
врста дивљих животиња и збрињавање у Прихватилиште за дивље
животиње ЗОО врта Палић;



сарадња са надлежним инспекцијама на контроли евентуалног кршења
аката о заштити строго заштићених врста, односно на спречавању
њиховог
уништавања,
убијања,
хватања,
заробљавања,
узнемиравања...;



унос података са терена и из литературе у базу података у оквиру
информационог система Завода о ретким и угроженим биљним и
животињским врстама;



наставак картирања и попуњавања регистра инвазивних врста биљака
и животиња - са предузимањем мера њиховог сузбијања, посебно на
заштићеним подручјима;



сарадња са надлежним инспекцијама, Покрајинским секретаријатом и
Министарством, као и Управљачима заштићених подручја, везано за
управљање рибарским подручјима у заштићеним подручјима;



наставак сарадње са организацијама и институцијама из области
биодиверзитета: Заводом за заштиту природе Србије, ПМФ-Департман

Покрајински завод за заштиту природе
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за биологију и екологију, Друштвом за заштиту и проучавање птица
Србије, НИДСБЕ „Јосиф Панчић“, Институтом за ботанику и Ботаничком
баштом „Јевремовац“ у Београду, Природњачким музејoм у Београду,
Природњачким музејoм у Будимпешти, Природњачким музејом у
Скопљу...
КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА И ПРОМЕТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ
У оквиру јавних овлашћења на спровођењу Уредбе о стављању под
контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. Гласник РС“, бр.
31/05, 45/05-исправка, 38/08, 9/10) за територију АП Војводине планира се
спровођење следећих активности:



анализа приспелих извештаја правних лица, односно предузетника о
сакупљању и промету дивље флоре и фауне у претходној години;



утврђивање контигената за сакупљање дивље флоре и фауне у
текућој години, као и одређивање региона у којима ће се забранити
сакупљање одређених врста;



рад у Комисији које формира надлежно Министарство, на спровођењу
Конкурса за издавање дозвола за комерцијално сакупљање из
природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива;



решавање захтева правних лица, односно предузетника за сакупљање
и промет дивље флоре и фауне, као и издавање мишљења о
сакупљању тражених врста;



решавање захтева и издавање мишљења правним и физичким лицима,
односно предузетницима о плантажно-фармерском узгоју заштићених
врста;



сарадња са покрајинском инспекцијом заштите животне средине у
контроли промета дивље флоре и фауне, као и заједнички стручни
надзор на плантажама и фармама;



помоћ лицима и организацијама заинтересованим за плантажнофармерски узгој заштићених врста;



сарадња са откупљивачима, као и сакупљачима у циљу унапређења
правилног сакупљања (пре свега биљних врста), као и прикупљање
што објективнијих информација о сакупљеним количинама и
подручјима на којима се врши сакупљање;



ажурирање базе података о регистрованим откупним станицама за
сакупљање заштићених дивљих врста, као и података о плантажама и
фармама у оквиру информационог система Завода.

1.2.2. ЗАШТИТА ТИПОВА СТАНИШТА
Законске основа за обавезу проглашења заштите типова станишта
садржане су у Правилнику 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
(„Сл. Гласник РС“, 35/2010). У Додатку II и Додатку III наведени су за
заштиту приоритетни типови станишта и мере заштите.
Покрајински завод за заштиту природе
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Поред тога, врши се и заштита станишта строго заштићених и
заштићених врста на основу Правилника о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл.
Гласник РС“, 5/2010).
Теме из ове области, поред мултидисциплинарних истраживања са
циљем картирања осетљивих, угрожених, ретких и за заштиту приоритетних
типова станишта у заштићеним природним добрима, стручног надзора, мера
заштите и мониторинга, односе се и на издвајање потенцијалних подручја за
националну еколошку мрежу. У оквиру ове области, приоритетне активности
биће:



Заштита и унапређење стања ливада, пашњака и трстика у државној
својини који се издају на коришћење путем лицитације, а у бази
података Завода су идентификовани као станишта заштићених и
строго заштићених врста. Одрживо коришћење ових подручја ће се
остварити успостављањем сарадње са општинским комисијама за
израду годишњих Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта.



Картирање осетљивих, угрожених, ретких и за заштиту приоритетних
типова станишта унутар еколошке мреже, нарочито уз еколошке
коридоре.



Картирање станишта и врста Натура 2000 на подручју АПВ, са
посебним освртом на фрагментисана слатинска и степска станишта.

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА МРЕЖА
На основу члана 13. Уредбе о еколошкој мрежи (Сл. Гласник РС
102/2010), Завод у сарадњи са Републичким геодетским заводом
идентификује границе делова еколошке мреже на простору АПВ.
Допуњавање базе података о стаништима реализује се сходно напредовању
картирања станишта. Подаци су доступни јавности у складу са законом и
достављају се Заводу за заштиту природе Србије. У оквиру ове активности
планира се:



наставак рада на идентификацији и валоризацији локалних еколошких
коридора на простору Војводине и израда електронске базе података
еколошких коридора;



идентификација еколошких коридора чији континуитет може да се
очува благовременом резервацијом простора у планским документима;



теренски рад за проверу стања подручја издвојених на основу
података старијих од пет година (слатине у Бачкој, Фрушкогорски
лесни плато и шумостепски појас Мостонге);



наставак рада на идентификацији елемената еколошке мреже на
приступачним катастарским подлогама;



сакупљање података о угрожавајућим факторима на еколошки
значајним подручјима, ради одређивања приоритетних задатака
управљања елементима Мреже;



одређивање еколошки значајних подручја ван заштићених природних
добара;
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континуирано ажурирање базе података Завода о еколошкој мрежи;



уношење нових података на веб-сајт Завода, који садржи основне
информације о еколошкој мрежи, приступачне јавности.

ЕКОЛОШКА МРЕЖА „НАТУРА 2000“
Рад на успостављању еколошке мреже НАТУРА 2000 одвијаће се у
складу са препорукама надлежног министарства и пројектима. Рад на
успостављању ЕУ еколошке мреже НАТУРА 2000 обухвата: успостављање
законодавних и административних мера за обезбеђивање очувања станишта
дивље флоре и фауне, као и очување угрожених природних станишта од
значаја за заштиту у ЕУ; инвентаризација и картирање врста и станишних
типова на целој територији, заснованих на научној основи; вредновање,
израда предлога НАТУРА 2000 подручја и њихово усаглашавање кроз
сарадњу са корисницима подручја, израда коначног предлога НАТУРА 2000
подручја у РС, успостављање еколошке мреже НАТУРА 2000 у РС као дела
еколошке мреже EУ, одређивање мерае и процедуре за њихово спровођење,
ради очувања дивље флоре и фауне и њихових природних станишта, са
нагласком на угрожене и осетљиве, као и миграторне врсте.
1.2.3. ГЕОНАСЛЕЂЕ
Током 2014. године наставиће се:



Издвајање и вредновање објеката геонаслеђа, на основу усвојених
критеријума за инвентарисање, оцену, уређење и заштиту геолошкопалеонтолошких објеката (локалитети који се налазе изван граница
заштићених подручја, пре свега у окружењу НП „Фрушка гора“).



Започете активности везане за иницијативу за номинацију геолошких,
првенствено лесних профила од Тителског брега до Земуна, за геопарк
„Лесленд“. Активности ће бити усмерене првенствено на дефинисање
граница подручја „Лесленд“ и на анимирање и едукацију јавности о
геопарковима као начину за заштиту, очување и промоцију
геодиверзитета, биодиверзитета и културно-историјског наслеђа
одређеног простора.



Завод ће у сарадњи са ЈП „Тителски брег“, ТО општине Инђија, ТО
општине Стара Пазова и Градском општином Земун реализовати
интерактивну радионицу за децу „Мали палеонтолози“. Циљ
радионице је да се деца на забаван начин упознају са геологијом,
палеонтологијом и геопарковима.



Израда пропагадног материјала (постери, флајери, карте, фото и
видео материјали и др.) са циљем промоције геонаслеђа Војводине.
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1.3.

СТРУЧНИ НАДЗОР, САРАДЊА СА ИНСПЕКЦИЈСКИМ
СЛУЖБАМА И УПРАВЉАЧИМА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Законом утврђена делатност Завода је и стручни надзор над стањем и
спровођењем мера заштите у природним добрима, као и стручна помоћ
управљачима заштићених природних добара.
Овај сегмент рада Завода има за циљ обезбеђивање стручне основе
приликом дефинисања, усмеравања и спровођења активних мера заштите,
промоције, усклађивања условно изводљивих радова и уочавања,
спречавања и ублажавања недозвољених активности и негативних процеса.
Кроз стручни надзор се побољшава однос управљача природних добара,
локалних заједница и самоуправе, корисника простора, удружења грађана и
заинтересованих појединаца према заштити подручја и природе уопште.
Стручни надзор и помоћ управљачима биће усмерени ка редовном
праћењу стања природних добара, процеса, антропогеног утицаја и радова
који би могли представљати факторе угрожавања. Ниво ових активности на
одређеном заштићеном подручју зависиће од нивоа коришћења, присутности
фактора угрожавања, оспособљености управљача и обима радова на
активној заштити и промоцији.
ИНТЕГРАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Током 2014. године Завод ће вршити послове на интегрисању сегмента
заштите природе у изради просторних планова посебне намене заштићених
подручја, просторних планова општина и планова нижег реда, зависно од
интензитета просторно-планских активности.
ИНТЕГРАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У МЕЂУНАРОДНИ КОНТЕКСТ
У циљу успостављања мреже резервата биосфере у оквиру УНЕСКО-вог
програма Човек и биосфера, Завод ће током 2014. у сарадњи са Дунавскокарпатским програмом Светског фонда за природу WWF радити на
управљању и даљем функционисању Резервата биосфере „Мура-ДраваДунав“ који ће бити је део истоименог прекограничног планираног резервата
биосфере. У 2014. години очекује се прихватање номинације подручја у
Србији за резерват биосфере од стране УНЕСКО-а, а затим и рад на
успостављању предвиђеног управљачког механизма (Форум заинтересованих
страна). Дана 19. и 20. марта 2014. у Новом Саду биће одржан четврти
састанак Међународног координационог тела Прекограничног резервата
биосфере „Мура-Драва-Дунав“, на коме се очекује почетак дискусије о
заједничком документу којим ће се поставити принципи управљања
Резерватом биосфере. Организатор састанка је Покрајински завод за заштиту
природе.
У оквиру истог програма, током 2014. започеће радови на прикупљању
података и разматрању могућности за номинацију Делиблатске пешчаре за
Резерват биосфере. Уколико се испостави да Делиблатска пешчара
задовољава критеријуме за номинацију, завршетак ових активности и
предаја номинације очекују се током 2015 године.
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1.4.

РЕГИСТАР ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Регистар заштићених природних добара се води у складу са
Правилником о регистру заштићених природних добара ("Службени гласник
РС", бр. 30/92). Регистар чине главна књига и збирка исправа и имају статус
јавног документа.
Послови вођења регистра ће се обављати континуирано кроз редовно
уношење и ажурирање података. Уписивање података у Регистар вршиће се
на основу аката о стављању под заштиту, измена или допуна аката о
заштити и аката о стављању ван снаге акта о заштити (брисању из
евиденције заштићених природних добара). Поред уписивања у Регистар,
подаци о заштићеним природним добрима ће се уносити у информациони
систем Завода - апликација Архива решења.

1.5.

ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Основне активности у овој области биће:



Израда базе података о квалитету животне средине на подручјима у
поступку заштите и подручјима за које се врши ревизија студије
заштите.



Интеграција заштите предеоне и биолошке разноврсности у изради
регулативе, стратегија, просторних и урбанистичких планова, у
процедури процене утицаја на животну средину и сл.



Наставак рада на ревизији планова регулисања вода, укључујући и
измене правилника о раду устава и црпних станица на заштићеним
подручјима у циљу усаглашавања са потребама стабилности животних
заједница и природних вредности због којег је заштита успостављена.

1.6.

УСЛОВИ, МИШЉЕЊА И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Веома важан, комплексан и обиман сегмент рада Завода, како у
досадашњем раду тако и у предстојећој 2014. години, је издавање услова за
изградњу објеката, реализацију активности у простору, израду планске
документације, основа и програма, односно мишљења на просторне и
урбанистичке планове, шумске и друге основе и програме, студије о процени
утицаја, стратешке процене утицаја итд. Досадашњи узлазни тренд броја
захтева за услове је у стагнацији, тако да се у 2014. не очекује значајнији
пораст обавеза у овом сегменту рада.

1.7.

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ДОМАЋИХ ФОНДОВА

У оквиру конкурисања и реализације пројеката из домаћих фондова,
за 2014. се планирају следеће активности:



Осмишљавање пријава пројектних предлога за текуће позиве на
конкурсе Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Управе за заштиту животне средине Града
Новог Сада и осталих националних донатора.
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2.
2.1.

Израда апликације за наставак рада на пројекту започетом 2013.
године, „Утицај експлоатације лапорца на површинском копу
„Филијала“ на станиште строго заштићених дивљих врста Часорске
ливаде (BEO19)“, код Лафарж Беочинске фабрике цемента.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ
САРАДЊЕ

1. Toward Enhanced Conservation Planning in the Western Balkans
Овим пројектом руководи Међународна унија за заштиту природе IUCN преко Светске комисије за заштићена подручја - WCPA. Пројектни
предлог овог регионалног пројекта, у коме је учешће Завода планирано на
нивоу националног партнера, креиран је током 2013. Очекивани почетак
реализације пројекта је пролеће 2014.
2. Danubeparks STEP II – Network of Protected Areas on the Danube
Пројектом руководи Национални парк „Донауауен“, Аустрија. Пројект
је започео у октобру 2012. и траје три године. Учешће Завода је на нивоу
посматрача.
Поред наведеног, у плану је и креирање апликација за текуће позиве
на погодне конкурсе осталих међународних донатора, са посебним нагласком
на конкурсе ИПА Прекограничне сарадње Хрватска-Србија (очекивано
расписивање трећег позива у 2014.) и Мађарска-Србија (очекивано
расписивање првог позива из другог циклуса).

2.2.

ОСТАЛИ АСПЕКТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

1.

Учешће у процесу аналитичког прегледа (скрининга) националне
легислативе из области заштите природе, и у секторским састанцима
Преговарачке групе 27. за поглавље о животној средини у процесу
отварања преговора о овом поглављу током приступних преговора
Републике Србије за приступање Европској Унији. Процедуру учешћа
секторских установа организује Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине.

2.

Коришћење капацитета чланства у Међународној унији за заштиту
природе (IUCN) и креирање могућности за дефинисање заједничких
предлога пројеката, као и коришћење већ постојећих алата,
публикованих материјала, водича и смерница ове организације у
свакодневном раду, нарочито током писања студија заштите.

3.

Наставак
сарадње
са
Дунавско-карпатским
програмом
WWF,
Канцеларија у Србији, на дефинисању заједничких предлога пројеката.

4.

Активности на спровођењу Рамсарске конвенције кроз наставак рада
на прикупљању података за номинацију нових Рамсарских подручја
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(Потамишје, Босутске шуме), промоција значаја влажних подручја и
неопходности њиховог очувања.
5.

Програм традиционалног теренског семинара „XXII MÉTA-túra“
Истраживачког института за екологију и ботанику Научне академије
Мађарске 2014. године ће се одвијати на подручју Србије. Тема
семинара је упознавање флоре, вегетације и традиционалних видова
екстензивне пољопривреде на подручју јужних делова Војводине и
средишње Србије. Теренски семинар ће се одвијати од 11. до 17. маја у
сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе и Заводом за
заштиту природе Србије, са учешћем стручњака из Мађарске,
Словачке, Аустрије и других земаља.

6.

Учешће
представника
Завода
на
међународним
конференцијама, симпозијумима и радионицама.

7.

Стручно усавршавање сарадника у иностранству, путем наменских
тренинга из области заштите природе.

3.

конгресима,

ПРОМОТИВНО-ЕДУКАТИВНА ДЕЛАТНОСТ

3.1.

ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Завод ће реализовати и активности којима се презентује рад стручне
куће и промовише заштита природе, а у складу са десетогодишњим планом
рада. Циљ реализације промотивних манифестација, информисања јавности
и спровођења различитих едукативних акција током 2014. године биће
усмерен на задобијање подршке најшире јавности за активности које се
предузимају у заштити природе. У промовисању очувања природе и
рационалног коришћења природних вредности и ресурса, Завод ће радити на
јачању сарадње са блиским стручним и научним институцијама,
управљачима заштићених природних добара и различитим удружењима и
удружењима грађана.
ПРОМОТИВНА ДЕЛАТНОСТ
Током 2014. године Завод ће организовати или учествовати у
реализацији различитих манифестација и акција којима се промовишу
природне вредности и неопходност њиховог очувања.
ПРОМОТИВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Завод ће у 2014. години организовати обележавање значајних датума,
путем одржавања презентација и промотивних скупова, образовних
активности, самостално, или у сарадњи са другим институцијама. Током
2014. године биће обележени:



2. фебруар, Дан влажних подручја / World Wetlands Day,

Покрајински завод за заштиту природе
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1. април, Дан Покрајинског завода за заштиту природе, 48 година од
формирања Завода,



11. Април, Дан заштите природе у Републици Србији,



22. мај, Дан биодиверзитета / International Day for Biological Diversity,



29. јун, Дан Дунава / Danube Day, и др.

ДАН ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
Дан Покрајинског завода за заштиту природе, 1. април,
биће
обележен у складу са актуелним околностима и уз пригодан програм, заједно
са представницима релевантних институција и организација. Обележава се
48 година институционалне заштите природе у АПВ.
ПРОМОЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА
Завод ће у предстојећем периоду организовати јавне презентације
завршених студија заштићених подручја, као и пројеката који се тичу
заштите еколошких мрежа биодиверзитета и геодиверзитета. Јавне
презентације ће се организовати у просторијама Завода, као и у локалним
срединама и у договору са управљачима.
ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА ЗАВОДА
Завод ће самостално, али и у сарадњи са РТ Војводине и другим
медијским кућама, радити на изради документарних филмова, емисија или
прилога за емисије. Емисије ће се односити на заштићена подручја
Војводине, ретке и угрожене биљне и животињске врсте, као и приоритетне
типове станишта за заштиту. У плану је и издавање ДВД копија еколошких
филмова, који ће се користити у едукативне сврхе.
САЈАМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Завод ће и у 2014. години, заједно са надлежним Покрајинским
секретаријатом учествовати на сајамској манифестацији на Новосадском
сајму: Лорист- Екосвет.
ИЗЛОЖБЕ ПРИРОДЊАЧКИХ ФОТОГРАФИЈА, СЛИКА, УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И
ПРИВАТНИХ ЗБИРКИ СТЕНА, МИНЕРАЛА И ФОСИЛА
Биће организовано више изложби природњачке фотографије, аутора
из земље и иностранства.
Биће организовано више уметничких изложби слика, графика или
уметничких предмета аутора чије су теме и материјали везани за природу.
У мају ће се традиционално одржати изложба из приватних збирки
„Стене, минерали, накит“, у сарадњи са члановима друштва „ГЕО-Пан“ Нови
Сад.
Прве недеље октобра месеца се планира едукативни програм за децу и
отварање изложбе ликовних радова деце из Ликовне радионице ПУ „Радосно
Покрајински завод за заштиту природе
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детињство“ из Новог Сада. Сарадња са ПУ „Радосно
традиционална и одржава се више од десет година.

детињство“

је

ДРУГЕ ПРОМОТИВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Завод ће учествовати у реализацији програма традиционалних
промотивних манифестација у организацији других субјеката, као што су
Новосадско пролеће, Дани Вршачких планина... Посебно треба издвојити
Дечију недељу – прва недеља октобра, када се за малишане из ПУ „Радосно
детињство“ организује обилазак природњачке збирке и пројекција
еколошких филмова у просторијама Завода.
ПОДРШКА ЕКОЛОШКИМ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
Завод ће подржати манифестације и програме еколошких и
студентских организација као што су: Друштво за заштиту и проучавање
птица Србије, НИДСБЕ „Јосиф Панчић“, ГИД „Бранислав Букуров“, Млади
истраживачи Србије, Волонтерски Сервис Србије, „ГЕА“ из Вршца, Еко
друштво „Рихард Чорнаи“ из Суботице, ГЕОПАН, Академско друштво ПЗПНови Сад, Еко друштво „Протего“ Суботица, Војвођанска зелена иницијатива,
Центар за едукацију деце у природи „Каспар“ и друге организације које се
баве заштитом природе.

3.2.

ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ

Oбразовни програми у 2014. години биће реализовани искључиво
преко пројеката, у складу са постављеним стратешким циљевима Завода
везаним за унапређење праксе заштите природе кроз изграђивање
потребних сазнања и вештина у области заштите природе. Програмима ће
бити обухваћене различите групе јавности заинтересоване за учешће у
очувању и развоју природних добара. Образовни програми ће бити у складу
са актуелностима и задацима у заштити природе и реализовани у сарадњи са
релевантним институцијама и организацијама.
ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЉАЧЕ, ПРЕДСТАВНИКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КОРИСНИКЕ
ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА И ЛОКАЛНО СТАНОВНИШТВО

У плану су кратка тематска предавања за представнике локалних
самоуправа у општинама у којима се налазе заштићена природна добра.
Теме едукације ће бити из области управљања и мудрог коришћења ресурса
одређених подручја. У циљу популаризације заштите природе у локалним
срединама биће приказани документарно – природњачки филмови из
продукције ПЗЗП као и подељене актуелне едукативне брошуре и промо
материјал.
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ОДСЕК ЗА ПРИРОДЊАЧКУ ЗБИРКУ
У 2014. години наставиће се активности на прикупљању, обради и
чувању експоната, санацији и конзервацији постојећег материјала и
праћењу стања природњачких збирки.
У првoj половини 2014. године планиране су активности на чишћењу и
освежавању експоната изложених на сталној поставци, као и замени трајно
оштећених експоната новим на диорами.
Излагачка активност у 2014. години одвијаће се као и претходних
година. Наставиће се сарадња са другим установама, организацијама и
појединцима који су у досадашњем периоду користили изложбени простор
Завода.
Изложбена поставка Завода уврштена је у програм манифестације
„Ноћи музеја“ која се одржати у мају 2014. године.
Постоји могућност да се током године организују посебни промотивни
програми попут продужења радног времена током трајања градских
манифестација (Змајеве дечије игре, ЕXIT, Фестивал уличних свирача итд.),
и додатног продужетка, уз бесплатан улаз, у последњој ноћи тих
манифестација.
Током 2014. године Завод ће конкурисати за добијање средстава за
реализацију Пројеката „Војводина – срце дунавског слива“. Реализацијом
овог пројекта изложбена поставка Завода постала би најпрепознатљивије и
најупечатљивије место за приказ природних вредности АП Војводине и дела
Подунавља (Дунав и притоке са плавним подручјима, највећа пешчара у
Европи, брдско-планинска подручја, панонске степе и слатине, специфичан
живи свет). У складу са савременим токовима музеологије, нова изложбена
поставка, уз ангажовање кустоса и стручних сарадника на заштити природе,
настојаће да посетиоцима, осим самих предмета, прикаже и интерпретације и
контекст, без којих се не могу квалитетно разумети и сагледати појаве,
облици и функционисање био и геодиверзитета.
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II
II 1.

ПРАТЕЋА ДЕЛАТНОСТ

ПРАВНИ, ПЕРСОНАЛНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

ПРАВНИ ПОСЛОВИ
У оквиру Сектора за правне, финансијске и опште послове
Покрајинског завода за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) у 2014.
години реализоваће се задаци и послови који проистичу из одредаба Закона
о заштити природе, („Сл. гласник РС“, бр.36/09, 88/2010 и 91/2010),
Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за
заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 2/2010), Статута Покрајинског завода
за заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 9/2010), као и других законских и
подзаконских аката који регулишу рад установа као што је Завод (послује
као установа, у складу са прописима о јавним службама).
На позив надлежних органа, Завод ће учествовати у изради законских
и подзаконских аката из области заштите природе, обављати све послове
везане за статусна питања Завода, израду нормативних аката Завода (израда
новог Правилника о раду, систематизацију и друга акта за која се процени
да их треба новелирати, односно усклађивати са изменама закона), односно
обављати послове везане за извршавање управних овлашћења и
реализацију Средњорочног програма заштите природних добара на
територији АПВ- Програм рада за заштиту природе за период 2011-2020.
Иако, сагласно одредбама цитираног Закона, предлоге аката за
стављање под заштиту припремају надлежне службе републичких,
покрајинских и органа локалне самоуправе, за очекивати је да Завод буде
непосредно укључен у израду предметних аката, као помоћ, најпре,
органима локалне самоуправе.
По питању правних и општих послова, пружаће се стручна помоћ
управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе,
удружењима грађана, групама грађана и појединцима у вези са применом
одредаба Закона о заштити природе и подзаконских аката.
Водиће се регистар заштићених природних добара на територији АП
Војводине и давати подаци из овог регистра, водити база података у области
заштите природе као дела јединственог информационог система.
Истовремено обављаће се послови који се односе на персоналне
послове, послове везане за радно-правни статус запослених, финансијскорачуноводствене послове и послове везане за материјално пословање
Завода. У оквиру овог дела рада Завода, израђује се Финансијски план за
2014. годину и његове измене, План јавних набавки и спроводи поступак
јавних набавки (од доношења одлуке о приступању јавној набавци до
закључења уговора). Обављаће се послови безбедности здравља на раду,
противпожарне заштите и канцеларијског пословања.
Припремаће се седнице Управног одбора Завода и сва акта која доноси
Управни одбор и директор, у поступку извршавања својих права и обавеза.
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ПРОГРАМИ УСАВРШАВАЊА КАДРОВА ЗАВОДА
Запослени Завода ће у оквиру неопходног стручног усавршавања, у
складу са могућностима учествовати на домаћим и међународним научним и
стручним скуповима и радионицима у земљи и иностранству. Стручњаци
Завода у зависности од области професионалног ангажовања, и током 2014.
године биће укључени у рад тематских семинара и радионица.
С обзиром на карактер и специфичност рада Завода биће настављена
обука у областима: обрада просторних података (GIS), дигитализације,
администрирања ИС, коришћења ИС Завода, статистичке обраде података.
У циљу боље координације рада, а на основу исказаних потреба
запослених, потребна је и обука у области рада општих служби, тимског
рада и активности координатора, легислативе у области заштите животне
средине и природе (национална и
међународна), писања пројеката,
припреме плана управљања за заштићена подручја, примене ЕУ директива о
стаништима и заштити врста.
У плану је, уколико постоје могућности, да се подржи школовање
запослених на мастер и докторским студијама и изради мастер, магистарских
и докторских радова.

II 2.

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Програмске активности везане за Информациони систем обухватају
скуп активности над хардвером, системом на оперативном и апликативном
нивоу, комуникационом инфраструктуром, апликацијама ИС Завода,
електронском комуникацијом и интернет презентацијом. Условљене су,
планиране и прилагођене основној делатности Завода. Оне се планирају и
спроводе у циљу како очувања постигнутог нивоа подршке обављању
основне делатности Завода тако и у циљу ефикасније систематизације
података, те обраде и анализе истих.
У току 2014. године планиране су следеће активности:



векторизација и дигитализација спољашњих граница, граница режима
заштите и заштитне зоне природних добара(ревизија и прва заштита),
подручја значајних за еколошку мрежу Војводине, израда наменских,
тематских и других карата;



обрада података, креирање статистичких извештаја и прегледа,
форматирање и уобличавање студија заштите, наменских студија и
осталих докумената израђених од стране Завода;



организација и креирање мини-база података, њихова обрада и
систематизација за потребе анализе од стране стручних сарадника
Завода;



подршка сајамским и другим активностима Завода кроз обликовање и
израду постера, лифлета, презентација и другог презентацијског и
промотивног материјала;



реорганизација и проширење функционалности
Покрајинског завода за заштиту природе.
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одржавање функционалног стања интернет (web) презентације Завода
и њено прилагођавање у правцу боље информисаности јавности;



одржавање функционалног стања сервера за електронску пошту;



замена неоперативне (дотрајале, нефункционалне) рачунарске опреме
и неопходне радње како би постојећа опрема била у функционалном и
оперативном стању;



унапређење и проширивање функционалности модула (апликација)
ИС, како би се обезбедио лакши и ефикаснији рад, и у том смислу
формулисање захтева, координација и обезбеђивање услова ради
реализације истих;



наставак развоја функционалности апликације за уношење и анализу
података потребних за израду Еколошке мреже у складу са потребама
Завода и до стандарда мреже Натура 2000;



наставак развоја апликације за обраду и анализу просторних и
алфанумеричких података систематизованих кроз више модула ИС и
других извора у правцу ефикасније анализе подлога при изради
студија заштите, услова и мишљења;



систем анализа база података ИС Завода како би се обезбедила
ажурност дигиталне документације Завода;



заштита дигиталних података Завода у смислу антивирусне заштите,
организовано креирање и чување резервних копија база података
(back-up);



наставак рада на прилагођавању ИС Завода како би се створили
предуслови да се његов део интегрише у национални ИС за потребе
израде Натура 2000 мреже у Србији. Према Акционом плану за
успостављање еколошке мреже Натура 2000 у републици Србији
(2011-2020) планирано је да Завод буде локација за резерву у случају
катастрофа (disaster recovery) која у потпуности осликава примарну
локацију (база, приступна тачка Натура 2000 ИС). У том смислу
неопходно је припремити локацију за опрему,



унапређење комуникационе инфраструктуре са АДСЛ линије Завода
према другима на high speed internet link (оптика),



стварање техничких могућности за комуникацијску тунелизовану везу
према субјектима са којима је формализован договор о размени
података (ка Заводу за заштиту природе Србије (ЗЗПС) ради ИС
Натура 2000 у РС и друго), те унапређење ИС система Завода у
безбедносном смислу;



израда модула (апликација или рутина) за аутоматско издвајање сета
података из база Завода и креирање саобраћаја тих података, уколико
се стекну услови за размену података са другим субјектима.



подршка у процесу прикупљања података теренских истраживања у
дигиталном облику - од континуиране примене до планирања и
имплементације информационих технологија;



организовање обуке за примену GIS технологија, презентовање
могућности ИС и других информационих технологија, у складу са
расположивим капацитетом стручних сарадника Завода;
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