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УВОД
Покрајински завод за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) основан је Покрајинском
скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
листу АПВ", бр. 2/2010 и 23/2018 (чл. 4. није у пречишћеном тексту), у складу са Законом
о заштити природе („"Службеном гласнику РС", бр. 36/2009, 88/2010 (чл. 55-59. нису у
пречишћеном тексту), 91/2010, 14/2016 (чл. 45-48. нису у пречишћеном тексту) и 95/2018
- други закон).
Завод је почео са радом 01.04.2010. године.
Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.
Измене и допуне програма заштите природних добара за 2020. годину проистичу 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 05.04.2011. године, као и Влада
Републике Србије својим Решењем бр. 353-5627/11 од 14.07.2011. године („Сл.гласник
РС“, бр. 54/2011).
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 је Програм заштите природних добара уједно и Програм рада Завода.
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1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
Завод обавља своју делатност у складу са законом и јасном визијом, у циљу остваривања
дугорочне мисије очувања и унапређења природне баштине на подручју АП Војводине.
Мисија Завода је да квалитетним стручним радом доприноси очувању и унапређењу
природе у АП Војводини, као универзалног циља у области заштите животне средине, за
добробит садашњих и будућих генерација. Завод кроз стручни рад и бројне теренске
активности, као и примену најновијих научних сазнања и сарадњу са свим
заинтересовани странама, пружа стручну подршку за планирање и спровођење заштите
природе (биодиверзитета). На тај начин осигурава очување и унапређење природе у
АП Војводини, односно у Републици Србији.
Визија Завода је да АП Војводина има очувану природу која представља вредност од
националног значаја и интереса, а негативни антропогени утицаји сведени су на најмању
меру.
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, са циљевима:
1.

повећати површине под заштитом (заштићена подручја и еколошка мрежа) на
око 18 % површине АП Војводине;

2.

очувати и унапредити природне вредности у постојећим заштићеним
подручјима, еколошкој мрежи и издвојеним стаништима строго заштићених и
заштићених врста, на 17 % површине АП Војводине;

3.

одржавати и унапредити Националну Еколошку мрежу и издвојене полигоне
станишта и коридора строго заштићених и заштићених врста у АП Војводини;

4.

радити на успостављању ЕУ еколошке мреже NATURA 2000 у РС, у оквиру
међународних и националних програма и пројеката, посебно актуелног пројекта
„EU for Serbia – Continued support to imlementation of chapter 27 in the area of
Nature protection (Natura 2000)“, кроз идентификацију одговарајућих станишта и
врста и реализацију мера њихове заштите, на простору панонског биогеографског
региона у РС;

5.

унапредити знања и свест јавности о стању природе и променама у природи;

6.

развијати примену механизама (начина, активности) и мера за очување врста,
станишта и заштићених подручја;

7.

осигурати доступност информација о природи у јавности;

8.

придонети повећању свести о значају очувања природе;

9.

унапређивати област заштите природе путем сарадње на националном и
међународном нивоу;

10.

придонети квалитетном испуњавању обавеза РС у складу са ЕУ директивама и
међународним споразумима из области заштите природе.

Измене и допуне програма заштите Завода за 2020. годину засновани су на
Средњорочном програму заштите природних добара за период 2011-2020., као и
поднетим иницијативама и реализованим активностима у претходном периоду и
Покрајински завод за заштиту природе
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утврђеним краткорочним циљевима у области заштите природе. Краткорочни циљеви у
односу на програм за 2020. годину обухватају:
1.

почетак рада на валоризацији природних вредности у циљу израде студије као
предлога за заштиту два нова заштићена подручја: "Богојевачки рит“, Слатине уз
Моравицу код Ватина и Маргите“.

2.

наставак раније започетог рада на валоризацији природних вредности у циљу
израде студије као предлога за заштиту три нова заштићена подручја: „Дунавски
ритови између Плавне и Бачког Новог Села“, „Лесне долине на потезу од
Добрице до Алибунара“; „Долина-Алаш код Падине“;

3.

наставак раније започете валоризације природних вредности и израда две
студије заштите као предлога за нову заштиту подручја: “Слатине код Руског
Крстура“, „Слатине код Жабља“.

4.

почетак рада на валоризацији природних вредности у циљу израде студије као
предлога за ревизију постојеће заштите подручја: Парк шума «Букински храстик»;

5.

наставак раније започете валоризације природних вредности и израда студије
као предлога за ревизију постојеће заштите подручја: СП „Стари парк Соколац“
код Новог Бечеја;

6.

валоризација природних вредности и израда студије као предлога за ревизију
заштите три заштићена подручја: СП „Бела топола Савино село“, *СП „Оскоруша
манастира Хопово“ (*), ПП „Палић“.

7.

рад на управљању и координацији активности у оквиру успостављеног Резервата
биосфере „Бачко Подунавље“, као дела прекограничног планираног Пезервата
биосфере „Мура – Драва – Дунав“;

8.

наставак рада на унапређењу мреже полигона станишта и коридора строго
заштићених и заштићених врста, као дела свеобухватне еколошке мреже у АП
Војводини, са посебним акцентом на подручја унутар Националне Еколошке
мреже (РС), на еколошке коридоре и приоритетне типове станишта за заштиту,
као и на доношење нове Уредбе о еколошкој мрежи;

9.

рад на успостављању ЕУ еколошке мреже NATURA 2000 у Панонском
биогеографском региону у РС, са посебним освртом на сарадњу са надлежним
институцијама и носиоцима ИПА пројекта ....;

10.

стручни и стручно-инспекцијски надзор и сарадња са управљачима заштићених
природних добара;

11.

праћење стања и примена активних мера заштите на очувању строго заштићених
врста и станишта приоритетних за заштиту;

12.

континуирани развој Информационог система Завода, на апликативном и нивоу
систематизације података;

13.

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, као и за свакодневне потребе у раду Завода;

14.

континуирано унапређење система за размену података са другим субјектима и
дефинисање рутина за аутоматско издвајање сета података из база;
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15.

континуирана примена GIS технологија у графичкој обради података за
заштићена подручја, еколошку мрежу и станишта строго заштићених и
заштићених врста;

16.

сарадња са заинтересованим странама у заштити природе;

17.

збрињавање дивљих жиботиња;

18.

израда услова и мишљења са циљем очувања и унапређења биолошке и
геолошке разноврсности и одрживог коришћења природних ресурса;

19.

промоција и презентација значаја очувања природе;

20.

припрема публикација и промотивног материјала;

21.

даљи развој web презентације Завода;

22.

учешће у изради законских и подзаконских аката;

23.

рад на унапређењу изложбене поставке у згради Завода;

24.

рад на припреми предлога пројеката и остваривању пројектних партнерстава у
оквиру позива за достављање предлога пројеката који ће бити расписани у 2020.
години;

25.

реализација уговорених међународних пројекта и стручних услуга, према
потписаним уговорима: 1) Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing
human-caused mortality in the Pannonian Region – Заштита орла крсташа
смањивањем морталитета који узрокују људи у Панонском Региону PANNONEAGLE (LIFE15 NAT/HU000902); 2) Active sеnsor monitoring Network and
environmental evaluation for protection and wise use of wetlands and other surface
waters - Мрежа активног мониторинга и евалуaције сензорима са циљем заштите
и мудрог коришћења влажних станишта и других површинских вода
(SeNSWETLANDS); 3) Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational
management of Invasive Alien Species – Заштита станишта у сливу реке Саве кроз
транснационално управљање инвазивним врстама (SAVA TIES); 4) Regional
guidelines on ecosystem services assessment and valuation (ESAV) in processes of
establishing and managing of protected areas in Western Balkans.
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2. ДЕЛАТНОСТ
Делатност Завода одређена је одредбама Закона о заштити природе („"Службени
гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 (чл. 55-59. нису пречишћеном тексту), 91/2010, 14/2016
(чл. 45-48. нису у пречишћеном тексту) и 95/2018 - други закон).
), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту
природе („Службени листу АПВ", бр. 2/2010 и 23/2018 (чл. 4. није у пречишћеном
тексту)), као и Статутом Завода („Сл. лист АПВ”, бр. 9/2010, 22/2018 и 48/2018).
Делатност Завода обухвата стручне послове:
1.

прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима;

2.

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;

3.

израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за
заштиту и начин управљања тим подручјима;

4.

израду предлога акта о престанку заштите подручја;

5.

давање услова за радове на заштићеним природним добрима, издавање
мишљења на план управљања заштићеног подручја;

6.

издавање услова заштите природе кроз поступак обједињене процедуре;

7.

вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом
мера;

8.

пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара,
органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и
појединцима на заштити природе, предела и природних добара;

9.

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;

10.

обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и
активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на
заштићеном подручју;

11.

предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на
животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у
слободну природу;

12.

вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања
заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења
стања њихових популација;

13.

учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних
добара;
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14.

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.;

15.

учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;

16.

вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за
заштиту природе;

17.

инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне
разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;

18.

вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог
информационог система Агенције за заштиту животне средине;

19.

обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној
угрожености, факторима и последицама угрожавања;

20.

обављање и других послова утврђених законом.

Покрајински завод за заштиту природе
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив институције

Покрајински завод за заштиту природе

Година и акт оснивања

16.02.2010., Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту
природе („СЛ. лист АПВ“, бр. 2/2010)

Почетак рада

01.04.2010.

Седиште

Радничка 20а, Нови Сад

Површина
канцеларијског
простора по
запосленом

14,33 m2

Управни одбор

1. Милена Недељков, дипл. економиста – Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине, Нови Сад - председник;

(13.06.2017.)

Због недостатка простора, просторија која је служила за документацију, физички је
подељена на две просторије: документацију и канцеларијски простор

2. Мирослав Гаврић, V степен стручне спреме – Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Футог – члан;
3. Крум Васев, Војна Академија копнене војске, пензионер, Рума – члан;
4. Сара Павков, дипл. биолог, Нови Сад – Покрајински завод за заштиту природе - члан;
5. Илија Миљковић, инжењер заштите животне средине, Нови Сад, Покрајински завод
за заштиту природе - члан.
Надзорни одбор

1. Золтан Селеши, виша техничка школа, Каћ - председник;

(30.05.2014.)

2. Миодраг Перовић, мастер инжењер шумарства, Апатин – члан:
3. Ненад Михајловић, дипл. просторни планер , специјалиста за урбану основу, Нови
Сад – Покрајински завод за заштиту природе - члан;

В.д. директора

Марина Мишчевић (25.10.2018.)

Број запослених и
попуњеност
планираних
капацитета

44 систематизовано (1 именовано лице, 42 запослено на неодређено време - 1 радни
однос у мировању).

Стручна спрема

доктор наука -12%, магистар наука/мастер -17%, ВСС -48%, ВС -5%, ССС -19%

Просечна старост

44 године

Полна структура

Жене (49%): Мушкарци (51%)

Укупно је попуњено 95% капацитета предвиђених Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у ПЗЗП (број 02-3041/4 од 02.11.2018.)
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4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, КАПАЦИТЕТИ И
ОПРЕМЉЕНОСТ
4.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Полазећи од Правилника о систематизацији и организацији радних места у
Покрајинском заводу за заштиту природе (број: 05-3266 од 20.11.2019. године) утврђена
је следећа организациона шема:
Завод, према напред цитираном Правилнику има 44 систематизована радна места, тако
да би сва радна места требало да попуњава 44 извршиоца и директор као именовано
лице. Крајем 2019. године у Заводу се у радном односу налазило 42 запослених на
неодређено време од којих је за 1 запослено лице радни однос у мировању. На
привременим и повременим пословима ангажовано је четири лица. Једно лице
ангажовано је на изради и ажурирању граница подручја значајних за израде и ревизије
студија заштите и изради графичких и картографских прилога за потребе издавања
решења о условима заштите природе, друго лице ради пружања помоћи приликом
збрињавања повређених строго заштићених и заштићених дивљих врста, а два лица су
ангажована на административним пословима. Два лица су ангажована као пројектни
асистенти на реализацији пројекатинх активности Завода.
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4.1.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

ДИРЕКТОР
СЕКТОР ПРАВНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЗАШТИЋЕНА
ПОДРУЧЈА И
ЕКОЛОШКУ
МРЕЖУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЗАШТИТУ
ВРСТА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ
СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ

ОДСЕК ЗА
ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОДСЕК ЗА
ПРАВНЕ,
КАДРОВСКЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВ
ЕНЕ ПОСЛОВЕ И
МАРКЕТИНГ

ПРОЈЕКТНЕ
АКТИВНОСТИ

Покрајински завод за заштиту природе
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ОДНОСИ СА
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4.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
Табела 1. Бројно стање и попуњеност људских капацитета у Покрајинском заводу за заштиту природе (стање на дан 30.11.2019.)
Број
извршилаца
предвиђен
Правилником о
систематизацији

Број запослених
на неодређено
време

Број запослених
на одређено
време
(именовано
лице, замена)

Број запослених чији
је радни однос у
мировању (на
неодређено време)

Број ангажованих
на привременим и
повременим
пословима

Попуњеност
радних места %

2

100
96,6
100

Директор
1. Сектор за заштиту природе
1.1. Помоћник директора
1.2. Одељење за заштићена
подручја и еколошку мрежу
1.3. Одељење за заштиту врста
1.4. Одељење за заједничке
стручне послове
1.4.1. Пројектне активности
1.5. Одсек за заштиту животне
средине
2. Сектор за правне, финансијске
и опште послове
2.1. Помоћник директора
2.2. Одељење за финансијскорачуноводствене послове и
маркетинг
2.2.1. Односи са јавношћу
2.3. Одсек за правне, кадровске и
административне послове
2.4. Послови информационог
система
2.3. Послови услужних делатности

1
30
1

1
29
1

8

8

8

8

1

100

9

8

1

88,8

3

3

100

4

4

100

14

13

1

1

100

6

6

100

3

3

100

4

3

2

2

100

1

1

100

УКУПНО

45

42

100

1

1

1
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4.3. ОПРЕМЉЕНОСТ
Завод је од 1996. године смештен у наменски направљеном објекту у Новом Саду, у
улици Радничка 20а. Укупна квадратура простора је 2850 m2, са двориштем површине
3850 m2, у којем се налази арборетум. Објекат се састоји из три нивоа, од чега се у
сутерену налазе депои, радионице и лабораторије, у приземљу је природњачка поставка
и амфитеатар, а канцеларије су на спрату.
За потребе обављања основних делатности, Завод има на располагању седам возила од
којих је пет у функционалном стању (две Дачије Дастер, две Ладе Ниве и један Цитес
ауто Опел Комбо), просечне старости 8 година. У поступку је расходовање возила
Митсубиши Пајеро (неисправан) и возила Лада Нива (старо возило), за коју није
обновљена регистрација возила. Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Цитес канцеларија доделила је Заводу на коришћење једно возило Опел
Комбо, за потребе контроле и спровођења CITES конвенције на територији АП
Војводине. Почетком 2017. године, набављен је и један мини агрегат за потребе рада
ихтиолога.
Интегрални информациони систем Завода је базиран на MS Windows серверима и ArcGIS
серверу, MS SQL бази и бази просторних података, наменски креираним модулима ИСа. Интегрални информациони систем има ГИС подсистем. Архитектура система је серверклијент. Серверски послови су дистрибутивно организовани те је у функцији 3 физичка и
2 виртуелна сервера. Издвојена је посебна просторија и опремљена као сервер сала.
Крајем 2019. два физичка сервера су ван амортизације. Најоптерећенијем физичком
серверу (има на себи 2 виртуелна сервера) потребно је повећати радни капацитет. Од 50
оперативних радних станица око половине је старије од века амортизације што повлачи
потребу за већим средствима за њено одржавање или њихову замену. Интернет
повезаност Завод остварује преко оптичке линије.

4.4. ЕДУКАЦИЈА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Стручно особље Завода током 2020. године наставиће са перманентним усавршавањем,
у зависности од области професионалног ангажовања. Запослени ће бити укључени у
рад тематских семинара и радионица, домаћих и међународних научних и стручних
скупова. На тај начин, усавршавање кадрова реализује се кроз учешће Завода у
дефинисању и спровођењу националних и међународних активности, програма и
иницијатива у заштити природе.
Наставиће се стручно усавршавање Сектора општих, правних и финансијских послова
везано за области финансија, рачуноводства, јавних набавки, међународних пројеката и
др. области везаних за економско пословање Завода програмирање, планирање,
прописе, усавршавање у области промоције, едукације и односа са јавношћу за рад на
ажурирању web-сајта, и др.
Имајући у виду карактер и специфичност рада Завода биће настављена стална обука
запослених у областима: обрада просторних података (GIS), дигитализација,
администрирање ИС, коришћење ИС Завода, статистичка обрада података.
Покрајински завод за заштиту природе
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У циљу боље координације рада, а на основу исказаних потреба запослених, проводиће
се обука у области тимског рада и активности координатора, легислативе у области
заштите животне средине и природе (национална и међународна), писања пројеката,
обука о стручним основама управљања стаништима и врстама, као и примени ЕУ
директива о стаништима и птицама.
Посебна пажња биће посвећена усавршавању стручне службе која се бави
збрињавањем строго заштићених и заштићених врста животиња, кроз размену искустава
са сличним службама у другим установама и организацијама, у земљи и иностранству.
У саставу Завода налази се библиотека која располаже са богатим фондом
библиотечких јединица. Завод континуирано прикупља, обрађује и чува библиотечку и
информациону грађу и омогућава приступ и коришћење бројним заитересованим
странама.
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5. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ – ЦИЉЕВИ,
АКТИВНОСТИ, ИЗВРШИОЦИ
Предлогом покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2020. годину, планиран је Програм Заштите природе, у коме је одређена Програмска
активност Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине
Војводине, као и циљеви и индикатори. Измене и допуне програма израђене су у складу
са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буджета Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 25/2020 – ребаланс).
Програм: Заштита природе
Програмска активност: Заштита природе и природних добара на територији Аутономне
Покрајине Војводине;
Циљ 1: Заштита подручја, станишта, врста и животне средине
Циљ 2: Едукација, промоција, односи са јавношћу и међународна сарадња
У функцији реализације постављених циљева реализоваће се бројне активности, које ће
реализовати бројни извршиоци, уз водећу улогу Завода.

5.1. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Завод у 2020. години наставља са радом на активностима у оквиру делатности прописане
Законом о заштити природе, као и стратешким документима на заштити биолошке
разноврсности и коришћења природних ресурса на територији АП Војводине.

5.1.1. ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА
Индикатори:
-

израђене студије заштите наведених подручја предате на даљи поступак,

-

повећање броја заштићених подручја,

-

повећање процента површине под заштићеним подручјима.

Носиоци посла:
-

Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу, уз
подршку Сектора правних и финансијских послова.

Ради се о посебно значајним активностима Завода, које се односе на:
1. Успостављање нових заштићених подручја:
-

почетак валоризације природних вредности у циљу израде студије заштите ради
успостављања нових заштићених подручја (2);

-

наставак раније започете валоризације природних вредности у циљу израде студије
заштите ради успостављања нових заштићених подручја (3);

Покрајински завод за заштиту природе
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-

наставак раније започете валоризације природних вредности и израда
заштите ради успостављања нових заштићених подручја (2);

студије

2. Ревизија заштите постојећих заштићених подручја:
-

почетак валоризације природних вредности у циљу израде студије ревизије заштите
постојећих заштићених подручја (1);

-

наставак раније започете валоризације природних вредности и израда студије
ревизије заштите постојећих заштићених подручја (1);

-

валоризација природних вредности и израда студије ревизије заштите постојећих
заштићених подручја (3);

ПОЧЕТАК ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ У ЦИЉУ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ И
УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

1. Богојевачки рит
Успостављање заштите ритских станишта уз Дунав у близини Богојева. Теренски рад на
валоризацији природних вредности ће бити започет у 2020. години. Теренски рад ће се
наставити и у току 2021. године, а студија заштите биће израђена у 2022. години.
2. Слатине уз Моравицу код Ватина и Маргите
Успостављање заштите слатинских станишта уз реку Моравицу, код Ватина и Маргите.
Теренски рад на валоризацији природних вредности ће бити започет у 2020. години.
Теренски рад ће се наставити и у току 2021. године, а студија заштите биће израђена у
2022. години.

НАСТАВАК РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ У ЦИЉУ ИЗРАДЕ
СТУДИЈE ЗАШТИТЕ РАДИ УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

1. Лесне долине на потезу од Добрице до Алибунара
Простор лесних долина на потезу од Добрице до Алибунара планиран је за валоризацију
у склопу истраживања слатина Баната. Теренски рад на валоризацији природних
вредности започет је у 2019. и биће настављен у 2020. години, а студије заштите биће
израђена у 2021. години.
2. Долина – Алаш код Падине
Лесна долина југоисточно од насеља Падина у Банату, под називом „Долина - Алаш“,
прекривена очуваним травним стаништима, укључен је за валоризацију на основу
писмене иницијативе локалног удружења грађана. Теренски рад на валоризацији
природних вредности започет је 2019. године и биће настављен током 2020. години, а
студија заштите биће израђена у 2021. години.
3. Дунавски ритови између Плавне и Бачког Новог Села
Реализују се активности на успостављању заштите ритских станишта уз Дунав између
Плавне и Бачког Новог Села. Теренски рад на валоризацији природних вредности
започет је у 2019. години, биће настављен током 2020. године, а студија заштите биће
израђена у 2021. години.
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НАСТАВАК РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И ИЗРАДА СТУДИЈE
ЗАШТИТЕ РАДИ УСПОСТАВЉАЊА НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

1. Слатине код Руског Крстура
Простор слатина у околини Руског Крстура се валоризује у склопу истраживања слатина
Средње Бачке. Теренски рад на валоризацији природних вредности започет је у 2019.
години, а наставак валоризације и израда студије заштите биће реализовани у 2020.
години.
2. Слатине код Жабља
Простор слатина у околини Жабља планиран је за валоризацију у склопу истраживања
слатина Средње Бачке. Теренски рад на валоризацији природних вредности започет је у
2019. години, а наставак валоризације и израда студије заштите биће реализовани у
2020. години.

НАСТАВАК РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И ИЗРАДА СТУДИЈE
РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

1. СП „Стари парк Соколац“ код Новог Бечеја
Природни споменик вртне архитектуре Стари парк «Соколац» код Новог Бечеја
проглашен је Решењем Скупштине општине Нови Бечеј о стављању под заштиту («Сл.
лист општине Нови Бечеј» бр. 1/1974.). Теренски рад на валоризацији природних
вредности ради ревизије заштите започет је у 2019. години, а наставак валоризације и
израда студије заштите биће реализовани у 2020. години.

ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И ИЗРАДА СТУДИЈE РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ
ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

1. СП „Бела топола Савино село“
СП „Бела топола у Савином Селу“ проглашен је 1986. године („Сл.лист општине Титов
Врбас“, бр. 5/86). С обзиром да је од успостављања заштите прошло преко 30 година,
током 2020. године извршиће се ревизија заштите и у истој години ће бити израђена
студија.
2. *СП „Стабло оскоруше манастир Хопово“
СП „Стабло оскоруше манастир Хопово“ проглашен је 1976. године („Сл.лист општине
Срема“, бр. 18/76). С обзиром да је ово заштићено стабло ушло у обухват нових граница
НП „Фрушка гора“ („Сл.гласник РС“, бр. 84/2015) и постало саставни део тог заштићеног
подручја, неће се приступити пословима ревизије заштите СП. Потребно је спровести
процедуру формалног проглашења акта о заштити стабла неважећим.
3. ПП „Палић“
Парк природе „Палић“ под заштитом на основу одлуке града Суботице („Сл.лист града
Суботице“, бр. 15/13, 17/13-испр. и 37/17). На основу званичне иницијативе града
Суботице бр. II-501-287/2019, од 24.10.2019., приступиће се ревизији студије заштите
током 2020. године. Активности на валоризацији природних вредности и писању студије
ревизије заштите биће реализоване у 2020. години.
Покрајински завод за заштиту природе
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ПОЧЕТАК ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ У ЦИЉУ ИЗРАДЕ СТУДИЈE РЕВИЗИЈЕ
ЗАШТИТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

1. Парк шума „Букински храстик“
Парк шума „Букински храстик“ проглашена је 1973. године за шуму са посебном
наменом на површини од 280 ha (Решење Извршног већа САП Војводине, бр. 01-110/2473). Пошто је од успостављања заштите прошло скоро 50 година, током 2020. године
обавиће се теренска варизација природних вредности и обрада података, док ће се
студија као предлог за ревизију заштите подручја завршити током 2021. године.

5.1.1.1. УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА АКАТА О ПРОГЛАШЕЊУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПОДРУЧЈА У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ СТУДИЈА ПРЕДАТА НА ДАЉИ ПОСТУПАК

Индикатори:
- број јавних расправа и других поступака у којима је Завод учествовао,
- повећање броја заштићених подручја,
- повећање процента површине под заштићеним подручјима.
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу, уз
подршку Сектора правних и финансијских послова.
На основу чланова 41., 42. и 43. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, 36/2009,
88/2010, 91/2010, 14/2016) предлог акта о проглашењу заштићеног подручја заснива се
на научној и/или стручној основи - студији заштите, којом се утврђују вредности подручја
које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем.
О предлогу акта за проглашење заштићеног подручја предлагач акта обавештава јавност,
обезбеђује јавни увид и организује јавну расправу о предлогу акта о проглашењу
заштићеног подручја и стручној основи - студији о заштити са картографском
документацијом.
У поступку доношења акта о заштити подручја, Завод је укључен у процедуру јавних
расправа, комисија, као и пружања стручне помоћи на изради Акта о заштити. По
потреби ће се вршити измене и допуне студија заштите, након спроведених поступака
јавне расправе.

5.1.2. СТРУЧНИ НАДЗОР, САРАДЊА СА ИНСПЕКЦИЈСКИМ СЛУЖБАМА И
УПРАВЉАЧИМА ЗАШТИЋЕНИХ ДОБАРА
Индикатори:
- број реализованих стручних надзора на заштићеним подручјима,
- број стручно-инспекцијских надзора у вези заштите строго заштићених и заштићених
врста
- број остварених сарадњи са управљачима.
Покрајински завод за заштиту природе
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Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошке мреже,
Одељење за заштиту врста, Одељења за заједничке стручне послове, уз подршку
Сектора правних и финансијских послова.
Законом утврђена делатност Завода су и стручни надзор над стањем и спровођењем
мера заштите у природним добрима и строго заштићеним и заштићеним врстама, као и
стручна помоћ управљачима заштићених подручја.
Стручни надзор ће бити редовно реализован на заштићеним подручјима, посебно на
оним која имају изражен значај и на којима се проводе разгранате активности на
заштити и унапређењу природних вредности, као и на онима где су изражени фактори
угрожавања. Стручни надзор ће се, у зависности са потребама, комбиновати са
инспекцијским надзором надлежних органа.
Завод ће пружати стручну помоћ управљачима заштићених подручја на изради Плана
управљања и годишњих програма, као и на њиховој реализацији, као и на изради
подзаконских аката за спровођење заштите подручја која израђује управљач. Посебну
помоћ Завод ће пружати управљачима при изради пројеката.
Стручни надзор и помоћ управљачима биће усмерени ка редовном праћењу стања
природних добара, унапређењу природних вредности, спровођењу активних мера
заштите, праћењу процеса и антропогеног утицаја, као и радова-активности 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.
Стручни надзор ће се редовно вршити заједно са инспекцијским надзором у циљу
предлагања и прописивања мера заштите на унапређењу природних вредности, као и
отклањању уочених негативних последица, што се у пракси показало као изузетно
корисно.

5.1.2.1. СТРУЧНИ НАДЗОР, КОНТРОЛА СТАЊА И СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА И СТРУЧНА ПОМОЋ УПРАВЉАЧИМА
ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

Током 2020. године, у сарадњи са инспекторима Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине и управљачима заштићених подручја, вршиће се
контрола стања и спровођења мера заштите у заштићеним подручјима. Управљачима ће
се пружати стручна помоћ у циљу обезбеђивања спровођења прописаних мера заштите,
а такође и преносити примери добре праксе које је могуће применити на заштићеном
подручју. Кроз сарадњу са управљачима, преносиће се савремене методе и приступи,
везани за управљање природним добрима и примену активних мера заштите, на основу
резултата научних и стручних радова.
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5.1.2.2. СТРУЧНО-ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ВЕЗИ ЗАШТИТЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И
ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА

Током 2020. године по потреби вршиће се стручно-инспекцијски надзор у сарадњи са
инспекторима Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а у
вези са угрожавањем строго заштићених и заштићених врста биљака, животиња и гљива,
контролом промета и уништавањем њихових станишта.

5.1.3. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА – МОНИТОРИНГ СТАНИШТА И ВРСТА И
КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА И ПРОМЕТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ
Индикатор:
- број извештаја о праћењу стања-мониторингу станишта и врста
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу,
Одељење за заштиту врста, уз подршку Сектора правних и финансијских послова.

5.1.3.1. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА - МОНИТОРИНГ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА
Теме везане за праћење стања и промена популација строго заштићених и заштићених
врста (популација, дистрибуција, фенологија, екологија, угроженост) и њихових
станишта, представљају вишегодишње активности, како би се на прави начин сагледали
правци промена и интензитет, нарочито везано за промене величина популације и
дистрибуције у времену и простору. Из тог разлога, током планирања годишњег
програма, у највећој мери се бирају врсте које су биле предмет праћења (мониторинга)
и претходних година. Приоритетне теме у 2019. години су:
-

слатинска паламида (Cirsium brachycephalum)
банатски божур (Paeonia officinalis subsp. banatica)
јесењи зумбул (Scilla autumnalis)
кукурјак (Erantis hyemalis)
орхидеје (фам. Orchidaceae)
панонски скакавац (Acrida ungarica)
мониторинг строго заштићених и заштићених дивљих врста риба (Pisces) на
територији АП Војводине
мргуда (Umbra krameri)
херпетофауна у еколошкој мрежи Војводине
велика дропља (Otis tarda)
орао крсташ (Aquila heliaca)
орао кликташ (Clanga pomarina)
степски соко (Falco cherrug)
текуница (Spermophilus citellus)
влажна станишта у СРП „Обедска бара“
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- шумска станишта Војводине
- остаци станишта Панонске шумо-степе
Свака од наведених тема захтева посебне методе праћења стања (мониторинга) у складу
са особеностима врсте и станишта.

5.1.3.2. 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,
22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 – др.закон), за територију АП Војводине у 2020. години
планира се спровођење следећих активности:
- учешће у раду Радне групе за Измену Уредбе о стављању под контролу коришћења и
промета дивље флоре и фауне коју је формирало Министарство заштите животне
средине;
- утврђивање дозвољених контингената (квота) за сакупљање дивље флоре, фауне и
фунгије у текућој години, као и одређивање региона у којима ће се забранити
сакупљање одређених врста;
- решавање захтева правних лица, односно предузетника за сакупљање и промет
дивље флоре, фауне и фунгије, 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, фауне и фунгије, као и заједнички стручни надзор на плантажама и
фармама (по потреби);
- стручна помоћ лицима и организацијама заинтересованим за плантажно-фармерски
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;
- рад на имплементацији Глобалне стратегије заштите биљака. Општи циљ III:
Диверзитет биљака се користи на одржив и праведан начин- Циљ 11: Ниједна врста
дивље флоре није угрожена међународном трговином; Циљ 12: Сви продукти настали
од врста које се сакупљају из дивљине користе се одрживо; Циљ 13: Иновације и
искуства традиционалних и локалних знања у вези са биљним ресурсима су очувана
или повећана, на начин који подржава коришћење у општој употреби, одржив начин
живота, безбедну локалну храну и здравствену заштиту.
- ажурирање базе података о регистрованим откупним станицама за сакупљање
заштићених дивљих врста, као и података о плантажама и фармама у оквиру ИС
Завода;
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5.1.3.3. КОНТРОЛА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА ЗАШТИЋЕНИМ ВРСТАМА (CITES)
У оквиру редовних делатностина спровођењу CITES конвенције, у 2020. години издаваће
се мишљења на захтеве надлежног Mинистарства. У оквиру контроле држања, узгоја и
трговине заштићеним врстама, пружиће се стручна подршка инспекцији приликом
надзора на фармама и одгајивачницама, као и поводом пријава за нелегално држање и
приказивање дивљих животиња.
Завод је предложио три своја стручна сарадника на основу захтева надлежног
Министарства, који ће координирати активности Звода везане за CITES у 2020. години.

5.1.4. ЗБРИЊАВАЊE СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ
ВРСТА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА
Индикатори:
-

број јединки збринутих животиња,
број врста збринутих животиња,
број теренских интервенција,
број података унетих у базу.

Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштиту врста, Одељење за заједничке стручне
послове, уз подршку Сектора правних и финансијских послова.
На основу члана 48. Закона о заштити природе, о строго заштићеним и заштићеним
врстама дивљих животиња, стара се и Покрајински завод за заштиту природе. У смислу
поступања са нађеним примерцима строго заштићених и заштићених дивљих врста
животиња, чланом 93. Закона о заштити природе надлежни су Министарство и/или
Завод. Завод је успоставио систем збрињавања јединки дивљих животиња којима је
потребна помоћ (изнемогле, повређене, болесне, младе без бриге родитеља, на
опасном месту за преживљавање), који подразумева пријем и обраду дојава са терена
и по потреби излазак на лице места, преузимање јединке и транспортовање до
Прихватилишта за дивље животиње у ЗОО - врту Палић или на безбедно место за живот
јединке. Сагледавају се узроци угрожавања строго заштићених и заштићених врста
дивљих животиња. Током 2017. годинe Завод је добио на коришћење од надлежног
министарства за област животне средине, наменско CITES возило Опел Комбо, које је
опремљено за прихват и транспорт угрожених животиња, а које ће се наменски
користити и током 2020. године.
Током 2020. године, Завод ће унапредити систем рада на збрињавању угрожених строго
заштићених и заштићених врста дивљих животиња, кроз допунско опремање и
обучавање тима за збрињавање животиња. Користиће се између осталог два нова
вишеспратна кавеза за привремени прихват животиња у току поступка збрињавања, као
и две посебно опремљене лабораторије (птице, водоземци, гмизавци) за те намене.
Унапређиваће се сарадња са надлежним инспекцијским и другим државним органима,
институтима за ветерину, ветеринарским амбулантама и удружењима грађана. Водиће
се посебна евиденција о акцијама збрињавања дивљих животиња и вршиће се унос
података у ИС. Дистрибуираће се посебан летак штампан 2018. године, а који је посвећен
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овим активностима. Вршиће се презентовање резултата збрињавања дивљих животиња.
Одржаће се неколико едукативних радионица у различитим деловима Војводине.

5.1.5. ЗАШТИТА СТАНИШТА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА
Индикатори:
- број докумената достављених општинским комисијама за уређење и коришћење
пољопривредног земљишта,
- број издвојених/ажурираних полигона у бази података,
- број картираних подручја.
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу,
Одељење за заштиту врста, Одељење за заједничке стручне послове, уз подршку
Сектора правних и финансијских послова.
Законске основе 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. 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; 47/2011).
Активности из ове области обухватају мултидисциплинарна истраживања са циљем
картирања осетљивих, угрожених, ретких и за заштиту приоритетних типова станишта,
као и присутних врста, изван и унутар заштићених подручја, уз провођење стручног
надзора, примену активних мера заштите, праћење стања и мониторинга, а што се
односи и на издвајање потенцијалних подручја за националну еколошку мрежу.
Приоритетне активности биће:
- Заштита и унапређење стања остатака природних станишта (ливаде, пашњаци и
трстици) у државној својини који се издају на коришћење путем лицитације, а у бази
података Завода су идентификовани као станишта строго заштићених и заштићених
врста. Одрживо коришћење ових подручја ће се остварити успостављањем сарадње
са комисијама општина и градова на територији АПВ, за израду годишњих Програма
заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта.
- Наставиће се сакупљање података о традиционалним видовима коришћења простора
(испаша, кошење, сеча трске, и сл.), значајних за очување ретких и угрожених типова
станишта.
- Идентификација нових просторних целина, посебно осетљивих, угрожених, ретких и
за заштиту приоритетних типова станишта процена стања и угрожености, а по
могућности и картирање у оквиру већ издвојених полигона ће се одвијати током
редовних активности Завода (издавање услова, стручни надзор и сл.), као и у оквиру
неких од текућих прекограничних пројеката.
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- Током наведених активности ће се посветити посебна пажња станишним типовима и
стаништима врста NATURA 2000 на подручју АП Војводине, са посебним освртом на
фрагментисана слатинска и степска станишта.

5.1.6. НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА МРЕЖА
Индикатори:
- број идентификованих еколошких коридора,
- број елемената еколошке мреже идентификован на катастарским подлогама,
- број одређених/ажурираних еколошки значајних подручја.
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу,
Одељење за заштиту врста, Одељење за заједничке стручне послове, уз подршку
Сектора правних и финансијских послова.
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 елементима еколошке мреже
реализује се на основу података сакупљених током редовних активности Завода
(издавање услова, стручни надзор, сарадња са инспекцијом), мониторинга и резултата
текућих пројеката (нпр. картирање и валоризација станишта). Подаци су доступни
јавности у складу са законом и достављају се Заводу за заштиту природе Србије.
У 2020. години, планира се наставак рада на идентификацији и валоризацији локалних
еколошких коридора и нових станишта строго заштићених и заштићених врста на
простору АПВ и унапређивање електронске базе података коју води овај Завод. Ово
подразумева:
- теренски рад за проверу стања подручја издвојених на основу података старијих од
пет година (елементи слатинско-степских коридора и шумостепских појасева
Војводине).
- наставак сакупљања података о угрожавајућим факторима на еколошки значајним
подручјима, ради одређивања приоритетних задатака управљања елементима
мреже;
- наставак рада на идентификацији елемената еколошке мреже на катастарским
подлогама;
- очување делова еколошке мреже благовременим резервисањем простора у
планским документима;
- континуирано ажурирање базе података Завода о еколошкој мрежи;
- уношење нових података на веб-сајт Завода, који садржи основне информације о
еколошкој мрежи приступачне јавности;
- наставак сарадње са Министарством на активностима везаним за могуће измене
Уредбе о еколошкој мрежи и израду Уредбе о оцени прихватљивости.
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Завод ће вршити континуирано ажурирање података везаних за еколошку мрежу, у
складу са израдом просторно-планских докумената, у сарадњи са Заводом за урбанизам
Војводине.
Рад на успостављању свеобухватне еколошке мреже у АП Војводини, као дела
националне еколошке мреже РС, наставиће се издвајањем нових станишта строго
заштићених и заштићених врста и локалних еколошких коридора и идентификацијом
већ познатих елемената на катастарским подлогама. Допуњавање базе података ће се
вршити резултатима теренског рада.
Наставиће се послови на интеграцији елемената еколошке мреже у регионални развој.
Прошириће се сарадња са сектором пољопривреде и корисницима државног
пољопривредносг земљишта, као и секторима водопривреде и шумарства. На
подручјима у оквиру еколошке мреже која служе очувању панонских степа и слатина,
посебна пажња ће се посветити очувању угрожених станишта строго заштићених и
заштићених врста.

5.1.7. „NATURA 2000“
Индикатори:
- број врста/популација за које су сакупљени подаци од значаја за успостављање
мреже NATURA 2000.
- број обрађених просторних целина од значаја за успостављање мреже NATURA 2000.
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу,
Одељење за заштиту врста, Одељење за заједничке стручне послове, уз подршку
Сектора правних и финансијских послова.
Рад на успостављању еколошке мреже NATURA 2000 одвијаће се у складу са
активностима, пројектима и препорукама надлежног министарства. Поред учешћа на
успостављању законодавних и административних мера очувања станишта дивље флоре
и фауне, као и приоритетних станишних типова у ЕУ, Завод ће допринети и
инвентаризацији и картирању врста и станишних типова заснованих на научној основи.
Резултати појединачних пројектних активности, мониторинга врста и станишних типова,
као и рада на развоју националне еколошке мреже Завода, допринеће вредновању,
изради предлога NATURA 2000 подручја и њиховом усаглашавању кроз сарадњу са
корисницима подручја, као и изради коначног предлога NATURA 2000 подручја за
успостављање еколошке мреже NATURA 2000 у РС као дела еколошке мреже EУ.
Завод ће посветити посебну пажњу одређивању мера 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.
Пратиће се активности на усклађивању, преношењу и уграђивању Директиве о заштити
дивљих птица и Директиве о заштити станишта у национално законодавство, као и
других активности везаних за праћење стања, у оквиру преговарачке области 27. са ЕУ, а
везано за NATURA 2000.
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5.1.8. ГЕОНАСЛЕЂЕ
Индикатор:
- број забележених и издвојених објеката геонаслеђа на подручју АП Војводина,
- број одржаних састанака радне групе за успостављање геопаркова у Републици
Србији,
- број одржаних састанака радне групе за успостављање геопарка "Фрушка гора
(уколико надлежно Министарство формира радну групу),
- број одржаних састанака са представницима локалних самоуправе.
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу,
Одељење за заједничке стручне послове, уз подршку Сектора правних и финансијских
послова.
Током 2020. године наставиће се активности на:
- реализацији пројекта Завода „Израда инвентара објеката геонаслеђа у АП
Војводини“. Радиће се на прикупљању елемената неопходних за израду
Библиографије о геонаслеђу Војводине, инвентаризацији објеката геонаслеђа у
заштићеним подручјима (укључујући и подручја у поступку заштите) и прављењу
јединственог списка објеката геонаслеђа на основу постојећих инвентара (Инвентар
објеката геонаслеђа Србије, списак објеката геонаслеђа Војводине (архива ПЗЗП),
друга научна и стручна документација);
- успостављању геопарка „Фрушка гора - Лесленд“ (обједињено) и његовом
укључивању у Европску и светску мрежу Геопаркова. Да би се започело са
активностима на успостављању геопарка неопходно је формирати радну групу која би
била носилац послова и у чији састав би ушли представници Завода, Министарства за
заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, ЈП НП „Фрушка гора“, ЈП „Тителски брег“, Универзитета у Новом
Саду, Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Туристичке организације
Војводине, локалних самоуправа на чијој територији ће бити геопарк и других
установа. Такође, потребно је израдити гантограм активности на успостављању
геопарка.
Стручни сарадници Завода пружаће стручну помоћ управљачима и учествоваће у раду
Радне групе за успостављање Геопаркова у Републици Србији, именованој од стране
надлежног Министарства, са циљем да ради на формирању мреже геопаркова Србије.
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5.1.9. ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Индикатор
Унапређење
методологије
управљања
активностима које имају
утицај на заштићена
подручја (ЗП)

Планирано у 2020. години
Интегрисање побољшаног поступка оцене
угрожености ЗП од загађивача у услове,
студије и осталу документацију и њихова
примена на терену.
Интегрисање побољшаног поступка
процене утицаја антропогених чинилаца на
промене природних карактеристика
подручја и квалитет екосистемских услуга у
студије, пројектну и осталу документацију.

Носиоци посла
Сектор заштите природе,
Одсек за заштиту животне
средине,
уз
подршку
Одељења за заједничке
стручне послове и Сектора
правних и финансијских
послова.

Интегрисање података о границама сливних
подручја система за одводњавање из
Географског информационог система
надлежног водопривредног предузећа у
студијама заштите у циљу побољшаног
поступка процене утицаја водног режима на
природу
Интегрисање смерница за заштиту природе
дефинисаних искључиво за одржавање
каналске мреже у Војводини у услове и
мере заштите.
Смањење бројности и
интензитета утицаја на
елементе еколошке
мреже

Смањење утицаја на станишта и еколошке
коридоре.

Одсек за заштиту животне
средине
Одељење за заштићена
подручја и еколошку
мрежу
Одељење за заштиту
врста

Унапређење сарадње са
стручњацима који се
баве управљањем
водама на свим
нивоима, од радника на
терену до доносиоца
одлука

Унапређење сарадње са представницима
водопривредих организација кроз учешће и
присуство Завода као заинтересоване
стране током пројектних активности и у
радним групама у оквиру припреме Плана
имплементације Оквирне директиве о
водама.

Одсек за заштиту животне
средине
Одељење за заштићена
подручја и еколошку
мрежу
Одељење за заштиту
врста

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Очување и унапређење квалитета животне средине
1.1. Унапређење базе података о квалитету животне средине у зони непосредног и
посредног утицаја на подручја значајна за очување биодиверзитета.
2. Очување и заштита природних ресурса
Стратешко, регионално и локално планирање
Покрајински завод за заштиту природе

25

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

2.1. Интеграција заштите предеоне и биолошке разноврсности у изради регулативе,
стратегија, просторних и урбанистичких планова, у процедури процене утицаја на
животну средину и сл.
2.2. Дефинисање основних типова заштитних зона заштићених подручја.
2.3. Учешће у изради планова/програма очувања биодиверзитета аграрних система,
традиционалних пољопривредних система и добре пољопривредне праксе.
2.4. Унапређење мера за развој одрживих видова туризма у плановима управљања
заштићеним подручјима.
Земљиште
2.5. Унапређење и ажурирање базе података о намени и коришћењу земљишта у зони
непосредног и посредног утицаја на заштићена подручја.
2.6. Унапређење примене географског информационог система у сектору заштићених
подручја и сектору подручја значајних за очување биодиверзитета.
2.7. Израда програма едукације, са приоритетом на корисницима земљишта, у циљу
промовисања заштите предела и њиховог значаја у контексту одрживог развоја.
Вода
2.8. Наставак рада на допуни пописа мера/услова заштите природе за ублажавање
утицаја радова на одржавању Хидросистема ДТД и система за одводњавање у
сарадњи са надлежним водоприредним предузећем и извођачима радова,
користећи ГИС и рад/консултације на терену. Проналажење ефикасног начина
имплементације наведених мера.
Посебне активности:
Утврђивање методологије за оцену угрожености подручја од појединачних загађивача у
зони непосредног и посредног утицаја на осетљива подручја. Учешће у изради Уредбе о
оцени прихватљивости за еколошку мрежу, путем учешћа у радној групи за
имплементацију „Appropriate Asessment“.
Сарадња са ЈВП „Воде Војводине“ и Републичком дирекцијом за воде у изради Плана
управљања водним подручјима на територији АП Војводине, са посебним акцентом на
заштиту природе.

5.1.10. УСЛОВИ, МИШЉЕЊА И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Индикатор:
- број издатих решења о условима заштите природе за израду планске, пројектне и
остале документације,
- број издатих мишљења у поступку израде планске, пројектне и остале документације.
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу,
Одељење за заштиту врста, Одељење за заједничке стручне послове, Одсек за
заштиту животне средине, Сектор правних и финансијских послова.
Покрајински завод за заштиту природе
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5.1.10.1. ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА И МИШЉЕЊА
Веома важан, комплексан и обиман сегмент рада Завода у 2020. 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, ловне и друге основе и програме, студије о процени утицаја, стратешке
процене утицаја, итд. За потребе издавања услова и мишљења у Заводу користе се нове
верзије ArcGis, AutoCad и осталих софтвера, које омогућују ефикасну размену
геоференцираних просторних података са подносиоцима захтева и обрађивачима
планске документације.

5.1.10.2. ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Током 2020. године Завод ће издавати решења о условима заштите природе за израду
просторно-планске и урбанистичке докуметације, као и давање мишљења на просторне
и урбанистичке планове.

5.1.10.3. ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
Током издавања услова заштите природе обрађују се и кроз информациони систем APR
CEOP достављају подносиоцима у поступку обједињене процедуре предмети у којима је
Завод поступао у складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења обједињење
процедуре електронским путем („Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016,
120/2017), члана 8б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018), члановима 15. и
29. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015) и
Уредбe о изменама и допунама Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“,
бр. 117/2017), на основу чланова 9. 57. и 102. став 1. тачка 10. Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018) и
члана 141. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), а
сагласно захтевима важећих правних аката о заштити природних добара и еколошке
мреже.

5.1.11. ПОКРАЈИНСКИ РЕГИСТАР ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Индикатор:
- број података унетих у Регистар.
Носиоци посла:
- Сектор правних и финансијских послова, Одељење за финансијско – рачуноводствене
послове и маркетинг и Послове информационог система, у сарадњи са Сектором
заштите природе.
На основу чл. 50 Закона о заштити природе Покрајински регистар заштићених природних
добара за територију аутономне покрајине води Покрајински завод за заштиту природе.
Покрајински завод за заштиту природе
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Покрајински регистар заштићених природних добара се води у складу са Правилником
о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара („Службени
гласник РС“, бр. 81/2010). Регистар чине главна књига и збирка исправа и имају статус
јавног документа.
Послови вођења Покрајинског регистра у 2020. години обављаће се континуирано кроз
редовно уношење и ажурирање података у папирном и дигиталном облику кроз
посебни модуо ИС Завода. Уписивање података у Покрајински 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) и података из израђених студија заштите.

5.1.12. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Индикатор:
- број активности и манифестација.
Носиоци посла:
- Сектор правних и финансијских послова, Одељење за финансијско – рачуноводствене
послове и маркетинг, у сарадњи са Сектором заштите природе.
Циљ реализације промотивних манифестација, информисања јавности и спровођења
различитих едукативних програма Завода током 2020. године биће усмерен ка добијању
подршке најшире јавности за активности које се предузимају у области заштите 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 подручја, надлежним органима, локалним
самоуправама и удружењима грађана у оквиру цивилног сектора.

5.1.12.1. ЕДУКАЦИЈА У ИЗЛОЖБЕНОМ ПРОСТОРУ ЗАВОДА
Индикатор:
- број посетилаца Природњачке изложбе Завода;
- број тематских изложби;
Носиоци посла:
- Одељење за финансијско - рачуноводствене послове и маркетинг у сарадњи са
другим одељењима из Сектора заштите природе.
Завод ће наставити са својим редовним едукативним активностима и пријемом деце и
осталих посетилаца на Природњачкој изложби Завода и током 2020. године. Очекује се
да ће изложбу обићи до 28.000 посетилаца, деце из целе Србије и региона, али и
учесника бројних саветовања, семинара, тематских изложби, пројекција филмова,
предавања, презентација, које ће бити периодично одржаване у Заводу.
Планира се одржавање више тематских изложби са пратећим активностима у
изложбеном простору Завода.
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Наставиће се са стручном праксом за студенте Универзитета из Новог Сада, Београда и
Крагујевца. Завод ће наставити да сарађује са више факултета, кроз држање стручних
предавања и праксе студентима ПМФ Нови Сад (Департман за биологију и екологију,
Департман за географију, туризмологију и хотелијерство), Правног факултета (Правна
клиника за заштиту животне средине), Факултета Техничких Наука - смер Заштита
животне средине.

5.1.12.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕКОЛОШКИ ВАЖНИХ ДАТУМА
Индикатор:
- број обележених значајних еколошких датума;
Носиоци посла:
- Одељење за финансијско - рачуноводствене послове и маркетинг у сарадњи са
другим одељењима из Сектора заштите природе.
Завод ће у 2020. години организовати обележавање значајних датума, путем одржавања
презентација и промотивних скупова, радних и образовних активности, објавама на
друштвеним мрежама Завода, самостално или у сарадњи са другим институцијама.
Током 2020. године у фокусу ће бити следећи значајни датуми:
- 2. фебруар, Дан влажних подручја
- 3. март, Дан дивљих врста
- 1. април, Дан Покрајинског завода за заштиту природе - обележава се 54 година од
оснивања,
- 11. април, Дан заштите природе
- 22.април, Дан Земље
- 22. мај, Дан биодиверзитета
- 24. мај, Европски дан паркова (заштићених подручја)
- 1. јун, Дан Саве
- 5. јун, Дан заштите животне средине
- 29. јун, Дан Дунава
- 14. јул, Дан Европског Амазона (Резерват биосфере „Бачко Подунавље“)
- 18. септембар, Дан геолога
- последњи викенд у августу, Дан заштите слепих мишева
- 6. октобар, Дан станишта
- 18. новембар, Дан паукова
У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине
као и управљачима заштићених подручја, локалним самоуправама и цивилним
сектором, Завод планира да организује више једнодневних манифестација под називом
„Радни дан за природу“, у заштићеним природним добрима АП Војводине, у циљу
унапређења природних вредности, ревитализације угрожених станишта и помоћи
ретким врстама. Неки од еколошких датума ће бити обележени радно.
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5.1.12.3. ПРЕДАВАЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Индикатор:
- број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских
наступа и др.
Носиоци посла:
- Одељење за финансијско - рачуноводствене послове и маркетинг у сарадњи са
другим одељењима из Сектора заштите природе.
У току 2020. године у Заводу се планира организовање низа предавања и презентација
намењених деци, студентима, али и стручној јавности. Предавања ће одржати стручни
сарадници Завода као и спољни сарадници на различите теме из области заштите
природе.
Завод ће организовати самостално или у сарадњи са другим учесницима заштите
природе и низ манифестација , промоција и медијских наступа намењених како деци
тако и осталој заинтересованој јавности.
Завод ће у предстојећем периоду организовати јавне презентације израђених студија
заштићених подручја, публикација, као и пројеката који се тичу заштите биодиверзитета,
еколошких мрежа и геодиверзитета. Јавне презентације ће се организовати у
просторијама Завода, као и у локалним срединама у договору са управљачима
заштићених подручја.
У плану је да се свечано обележи 1. април 2020. године, Дан Покрајинског завода за
заштиту природе, када се обележава 54 година од оснивања Завода. Планира се
одржавање Свечане Академије у амфитеатру Завода тог дана. Тада ће бити
презентовани резултати рада Завода на пољу заштите природе у АПВ и додељене
јубиларне награде запосленим Завода за 10, 20, 30 година рада. У плану је и отварање
тематске изложбе.
Завод ће одржати низ предавања, филмских пројекција и радионица у више основних и
средњих школа, удружења грађана која се баве животном средином широм АП
Војводине, у циљу подизања свести о потреби заштите и очувања природе. Посебно
треба издвојити радионице са хуманитарним карактером у Дечијој болници у Новом
Саду и ШОСО „Милан Петровић“ Нови Сад.
У плану је организовање интерактивне радионице за децу „Мали палеонтолози“ у више
места у АП Војводини са циљем да се деца на забаван начин упознају са геологијом,
палеонтологијом и геопарковима.
У складу са потребама приступиће се изради пропагандног материјала (постери, леци,
карте, фото и видео материјали и др.) са циљем промоције заштићених природних
добара, заштићених биљних и животињских врста и геонаслеђа Војводине.

5.1.12.4. ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ
Индикатор:
- број одржаних изложби.
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Носиоци посла:
- Одељење за финансијско - рачуноводствене послове и маркетинг, у сарадњи са
Сектором заштите природе.
Током 2018. године урађен је Пројекат ентеријера нове изложбене поставке Завода,
којим се предлаже ново визуелно - технолошко обликовање изложбеног простора у
складу са савременим принципима изложбено- сценског дизајна и технологија. У 2019.
години у делу изложбеног простора отворен је сегмент изложбене поставке под називом
„Школа на реци“. У 2020. години наставиће се активности на одржавању постојеће
сталне изложбене поставке и експоната изложених на њој. У 2020. години планиране су
активности на чишћењу и освежавању експоната изложених на сталној поставци, као и
на замени трајно оштећених експоната новим на диорами. Излагачка активност у 2020.
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.
Планирају се следеће тематске изложбе у 2020.години везане за заштиту природе и
животну средину:
- Прво тромесечје (2. фебруар): изложба фотографија „Суботичка језера и пустаре“,
Левенте Секереш у сарадњи са ЈП “Палић-Лудаш“.
- Прво полугодиште: „Дивље воће Србије“, у сарадњи са Природњачким музејом из
Београда.
- Јун: „Дечији ликовни радови“, у оквиру манифестације „Змајеве дечије игре“, у
сарадњи са Центром за ликовно васпитање деце и омладине из Новог Сада.
- Друго полугодиште: „Национални парк Ђердап“. Изложба фотографија, у сарадњи са
ЈП НП „Ђердап“.
- Октобар: „Сачувајмо природу“. Изложба дечијих ликовних радова, у сарадњи са
Ликовном радионицом ПУ „Радосно детињство“ у Новом Саду. Сарадња се
традиционално одржава више од десет година.
- Октобар: „Стене, минерали, фосили, накит“. Традиционална изложба из приватних
збирки, у сарадњи са члановима друштва „ГЕО-Пан“ Нови Сад.
- Друго полугодиште: „Светлећи минерали“. Светлећим минералима називају се сви
минерали који имају својство фотолуминесценције тј. који светле под УВ светлошћу.
На изложби би били изложени фотолуминесцентни минерали и посетиоци би могли
да виде њихову „скривену“ светлост и да сазнају нешто више о овој појави и њеној
практичној примени како у геологији тако и у свакодневном животу. Аутор: Дарко
Тимотић, Сарадници на изложби би били професори са Рударско – геолошког
факултета, Универзитета у Београду.
Гостовање Завода у другим институцијама:
- Прво полугодиште: гостовање Завода у Националном музеју у Темишвару са
изложбом: „Стене – скривене боје и облици“, аутора Дарка Тимотића.
- Друго полугодиште: гостовање Завода у Републичком заводу за заштиту културноисторијског и природног насљеђа Републике Српске у Бања Луци, са изложбом
фотографија „Природа Војводине“.
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5.1.12.5. ПРИРОДЊАЧКЕ ЗБИРКЕ
Индикатор:
- број нових експоната
- број нових ексиката
Носиоци посла:
- Одељење за заштићена подручја и еколошку мрежу.
Током 2020. године Завод ће наставити рад на чувању и унапређивању природњачких
збирки, које се налазе смештене у наменски изграђеним депоима. Током теренских
активности вршиће се прикупљање материјала за попуну природњачких збирки, који ће
на прописан начин бити обрађен и заштићен. Одређени број примерака ће бити добијен
од сарадника на терену (управљачи, шумари, ловци, риболовци, представници УГ,
љубитељи природе). Биће извршен преглед појединих збирки или њихових делова ради
ревизије таксономског статуса и провере тачности података о музејском примерку.
Такође ће се вршити третирање просторија где су збирке одговарајућим хемијским
препаратима како би се спречило оштећивање збирки, кроз поступак дезинсекције,
дезинфекције и фумигације депоа, лабораторија, радионица и приземних ходника.

5.1.12.6. САЈМОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Индикатор:
- број учешћа на сајмовима и манифестацијама;
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе.
Током 2020. године Завод планира учешће на бројним сајмовима и манифестацијама,
где ће представити свој рад на заштити природе у АП Војводини:
- Март: манифестација "Сат за нашу Планету". Прикључивање акцији WWF у борби
против климатских промена.
- Април: традиционална манифестација „Ноћ биологије“ на Департману за биологију и
екологију, ПМФ у Новом Саду. Завод ће учествовати са радионицом на тему
„Збрињавање дивљих строго заштићених и заштићених животињских врста“.
- Мај: учешће на манифестацији „Ноћ Музеја“.
- Јун: учешће на манифестацији „Змајеве дечије игре“.
- Јун: учешће на 21. Сусретима националних паркова и завода за заштиту природе
Републике Србије и Републике Српске, под називом „Парковијада“.
- Август: Учешће на међународној регати „Мајке Ангелине“ на реци Сави уз СРП
„Обедска бара“.
- Август: Учешће Завода и координација теренских радова на 28. међународном
волонтерском еколошком радном кампу под називом „Повратак Ибиса 2020".
Организатори су Покрајински завод за заштиту природе, Млади истраживачи Србије,
у партнерску сарадњу са ЈП „Војводинашуме" и Општином Пећинци.
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- Октобар: Завод ће традиционално учествовати на сајму «ЛОРИСТ», Међународном
Сајму екологије и туризма на Новосадском сајму. Планира се заједнички наступ са
Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и Заводом за
урбанизам Војводине.
- Октобар: „Дечија недеља“, манифестација за малишане из ПУ „Радосно детињство“
традиционално ће се организовати обилазак природњачке збирке, радионице и
пројекције еколошких филмова у просторијама Завода.
- Октобар: учешће на манифестацији „Урбани повртари – здрави стилови живота“, у
Сарадњи са дечијим културним центром Нови Сад.
- Новембар: манифестација о заштити фауне паукова, пригодна предавања и изложба.
- Новембар: учешће на 24. Међународној изложби златарства и часовничарства „Сјај“,
везано за гео наслеђе, која се одржавала у Новом Саду.

5.1.12.7. НАСТУПИ У МЕДИЈИМА
Индикатор:
- број наступа у медијима;
Носиоци посла:
- Одељење за финансијско - рачуноводствене и маркетинг у сарадњи са другим
одељењима из Сектора заштите природе.
У току 2020. године стручни сарадници Завода ће наставити да промовишу и презентују
свој рад на медијима. Планирају се наступи на разним класичним медијима: телевизија,
радио, штампани медији, као и на интернет порталима и социјалним мрежама. Завод
ће најновије вести из делокруга свога рада објављивати на свом интернет сајту
(www.pzzp.rs) и на Фејсбук и Инстаграм профилу. Пласираће се актуелне теме које се тичу
активности Завода и заштите природе у АП Војводини.
Завод ће у зависности од својих могућности учествовати у снимању документарних
кратких филмова ради промовисања заштићених природних добара АП Војводине
(видео спотови Рамсарских подручја), радних акција за природу, раду на активној
заштити природних станишта (степска, слатинска, барска), као и врста (орао крсташ,
степски соко, велика дропља, текуница, барска корњача, гороцвет, банатски божур),
акција збрињавања строго заштићених и заштићених дивљих животиња.

5.1.13. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
АСОЦИЈАЦИЈАМА
Индикатор:
- број институција и организација са којима је реализована сарадња.
Носиоци посла:
- Сектор правних и финансијских послова, Одељење за финансијско - рачуноводствене
послове и маркетинг, у сарадњи са Сектором заштите природе.
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Завод ће, као и претходних година, наставити у 2020. години сарадњу са бројним
државним надлежним институцијама, пре свега са ресорним Покрајинским
секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине, као и са Заводом за заштиту
природе Србије, Министарством заштите животне средине, Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Градском Управом за заштиту животне
средине Града Новог Сада, као и са многобројним локалним самоуправама на
територији АП Војводине.
Наставиће се сарадња са стручним и научним институцијама, удружењима цивилног
сектора која се баве животном средином, као и другим заинтересованим субјектима.
Посебно ће се обратити пажња унапређењу сарадње са управљачима заштићених
подручја на територији АП Војводине, нарочито онима који управљају подручјима од
посебног националног и међународног интереса. Управљачима ће се помагати у
реализацији активности и пројеката на очувању и унапређењу природних вредности
заштићених подручја.
У оквиру свог програма рада Завод ће успоставити нову и наставити започету сарадњу са
међународним организацијама и институцијама кроз појединачне програме и пројекте
заштите, или у оквиру других иницијатива.
Осим горе поменутих, посебно се у наставку наглашава сарадња са следећим
партнерима:

ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ (ЕМС)
У складу са заједничким активностима оствареним у претходној деценији, Завод планира
наставак стратешке сарадње са ЕМС, пре свега кроз припрему, потписивање и реализацију
споразума о сарадњи којим би се омогућило постављање 30 нових металних
(алуминијумских) кутија за гнежђење степског сокола на високонапонске далеководе тима
„јела „ и „портал“, на подручју АП Војводине. Други важан сегмент сарадње је одржавање и
санирање раније постављених 90 дрвених платформи за гнежђење степског сокола, као и 30
алуминијумских кутија, пре свега кроз њихово додатно учвршчивање на стубовима
далековода уколико је потребно и кроз досипање шљунка на дно кутије уколико је претходни
нестао или постављање прикладне подлоге – итисона. У 2020. години је потребно обилазити
сва вештачки постављена гнезда на далеководима и пратити заузетост од стране степског
сокола и успешност репродукције, што је дефинисано у овом програму у поглављу везаном
за мониторинг. Активности ће се реализовати у тесној сарадњи са ЕМС и Друштвом за заштиту
и проучавање птица Србије.
Период реализације: дугорочно

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Покрајински завод за заштиту споменика културе координира активности везане за
Уписивање културног предела Бача са окружењем на УНЕСКО Листу Светске природне
и културне баштине. Министарство културе и информисања у сарадњи са Републичким
заводом за заштиту споменика културе је покренуло ту иницујативу, што је прва таква
активност у АП Војводини. У том смислу ангажовани су Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, Покрајински завод за
заштиту споменика културе и Покрајински завод за заштиту природе у циљу реализације
Покрајински завод за заштиту природе
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активности важних за припрему номинационог досијеа. Дописом број 06-00-230/201605 од 11.01.2017. године Министарство културе и информисања се обратило
Покрајинској Влади АП Војводине да се укључи у ову иницијативу и именује особе из
надлежних институција. Покрајинска Влада је именовала два представника из Завода.

НИС
Меморандум о сарадњи: Реализација заједничких активности у циљу промовисања
значаја заштите животне средине и заштите природе у јавности, као и провођења
конкретних заједничких активности на заштити природних добара и биодиверзитета у
АП Војводини.
Потписници меморандума о сарадњи: Нафтна индустрија Србије (НИС) и Покрајински
завод за заштиту природе (06.04.2017).
Период реализације: дугорочно

ЗОО - ПАЛИЋ
Континуирана сарадња на збрињавању живих јединки строго заштићених и заштићених
дивљих врста животиња, којима је неопходна одговарајућа нега и надзор.
Период реализације: дугорочно

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНС НС, КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА, ЈКП
„ИНФОРМАТИКА“ И ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ
Меморандум о сарадњи: Унапређење и очување културне и природне баштине
Републике Србије у делу заштићеног споменика – „Хербаријум Андреаса Волнија“.
Потписници меморандума о сарадњи: Природно-математички факултет УНС НС,
Карловачка гимназија, ЈКП „Информатика“ и Покрет горана Војводине (06.04.2017)
Период реализације: 2017-2021.

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО – НОВИ САД И ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
- БЕОГРАД
Сарадња се односи на анализу лешева строго заштићених и заштићених врста животиња
ради утврђивања узрока угинућа, што је од посебног значаја за даље поступање. Други
вид сарадње је прикупљање брисева са живих јединки строго заштићених и заштићених
врста животиња, које су у поступку збрињавања, а за потребе вирусолошких анализа.
Период реализације: дугорочно

УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ
Завод ће дати подршку и учествовати у програмима и активностима еколошких и
студентских организација као што су: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије,
Покретом горана Војводине, НИДСБЕ „Јосиф Панчић“, ГИД „Бранислав Букуров“, Млади
истраживачи Србије, Волонтерски Сервис Србије, Удружења „Распустилиште“, „ГЕА“ из
Вршца, Еколошко удружење „Arkus“ из Бачке Тополе, Удружење љубитеља природе
„Riparia“ из Суботице, Еко друштво „Protego“ Суботица, Удружења грађана „Зелени
поглед“ из Купинова, и других организација које се баве заштитом природе. У 2020.
Покрајински завод за заштиту природе
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години ће се наставити успешна сарадња са Друштвом за заштиту и проучавање птица
Србије, пре свега кроз реализацију постојећих заједничких пројеката и покретање нових,
као и у вези са збрињавањем строго заштићених и заштићених дивљих животиња,
спречавање угрожавања станишта и јединки птица, промотивне и друге активности.
Период реализације: дугорочно

5.2. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ И САРАДЊА
Индикатор:
- број пројеката и остварених сарадњи.
Носиоци посла:
- Сектор заштите природе, Одељење за заједничке стручне послове,
активности, у сарадњи са Сектором правних и финансијских послова.

Пројектне

У 2020. години Завод наставља, започиње и учествује у спровођењу следећих пројеката.

5.2.1. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
5.2.1.1. УГОВОРЕНИ ПРОЈЕКТИ
1.

Назив пројекта: Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing humancaused mortality in the Pannonian Region – Заштита орла крсташа смањивањем
моталитета који узрокују људи у Панонском Региону - PANNONEAGLE (LIFE15
NAT/HU000902)

Назив буџетског програма у оквиру кога је предлог поднет: LIFE Nature and Biodiversity
Водећи партнер: MME – BirdLife Hungary
Партнер: Покрајински завод за заштиту природе
Државе у оквиру којих се остварује партнерство: Чешка, Словачка, Мађарска, Аустрија и
Србија
Период реализације: 1.10.2016. - 1.3.2021.
2.

Назив пројекта: Active sеnsor monitoring Network and environmental evaluation for
protection and wise use of wetlands and other surface waters - Мрежа активног
мониторинга и евалуaције сензорима у циљу заштите и мудрог коришћења
влажних станишта и других површинских вода (SeNS WETLANDS)

Назив буџетског програма у оквиру кога је пројекат одобрен: IPA INTERREG ХрватскаСрбија
Водећи партнер: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
Земље у оквиру којих се остварује партнерство: Хрватска и Србија
Период реализације: 01.09.2017. – 28.02.2020.
Покрајински завод за заштиту природе
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3.

Назив пројектa: Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational
management of Invasive Alien Species (SAVA TIES).

Назив буџетског програма у оквиру кога је предлог поднет: Interreg Danube Transnational
Programme
Водећи партнер: ЕuroNatur Foundation
Земље у оквиру којих се остварује партнерство: Словенија, Хрватска, Босна и
Херцеговина, Немачка, Аустрија и Србија
Период реализације: 1.6.2018. – 31.5.2021.

5.2.1.2. ПРОЈЕКТИ У КОЈИМА ЈЕ ЗАВОД КОРИСНИК
Назив пројектa: IPA - EU for Serbia - Continued support to implementation of Chapter 27 in
the area of nature protection (NATURA 2000; 2018/S 039-084316). Тендер за прикупљање
понуда је расписан у марту 2018, а отварање приспелих понуда уследило је у новембру
2018. Планирани период реализације је 24 месеца од дана одабира појнуђача. Пројект
суфинансира Евроска унија преко Делагације Европске Уније у Србији.

5.2.1.3. ПРОЈЕКТИ У KOJIMA JE ЗАВОД ПРИДРУЖЕНИ ПАРТНЕР
1.

Назив пројекта: Sustainable management of protected areas through bioclimate
resources and outdoor comfort tourism (COM4Tour).

Назив буџетског програма у оквиру кога је предлог поднет: Interreg Danube Transnatiоnal
Programme
Статус пријаве: документ о изражавању интереса за наведени пројект је предат у марту
2019. године а позитивно оцењен од стране донатора у септембру 2019. године. У
новембру 2020. године је поднета целокупна пројектна пријава. Очекује се да ће уговор
о реализацији пројекта бити потписан у пролеће 2020. године, а да ће реализација
започети почетком лета 2020. године.
2.

Назив пројекта: Improving water quality in the Danube river and its tributaries by
integrative floodplain management based on Ecosystem Services (IDES) Interreg
Danube Transnatiоnal Programme

Назив буџетског програма у оквиру кога је предлог поднет: Interreg Danube Transnatiоnal
Programme
Статус пријаве: документ о изражавању интереса за наведени пројект је предат у марту
2019. године а позитивно оцењен од стране донатора у септембру 2019. године. У
новембру 2020. године је поднета целокуипна пројектна пријава. Очекује се да ће уговор
о реализацији пројекта бити потписан у пролеће 2020. године, а да ће реализација
започети почетком лета 2020. године.

Покрајински завод за заштиту природе
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5.2.1.4. ПРОЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ
1.

Назив предлога пројекта: Protecting and restoring ecological connectivity in the
Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation (lifelineMDD)

Назив буџетског програма у оквиру кога је предлог поднет: Interreg Danube Transnational
Programe
Земља/земље у оквиру којих се остварује партнерство: Аустрија, Мађарска, Словенија,
Хрватска, Србија
Водећи партнер: World Wide Fund for Nature Austria-WWF Austria
Рад на припреми пројекта: документ о изражавању интереса за наведени пројект је
предат у марту 2019. године а позитивно оцењен од стране донатора у септембру 2019.
године. У новембру 2020. године је поднета целокупна пројектна пријава. Очекује се да
ће уговор о реализацији пројекта бити потписан у пролеће 2020. године, а да ће
реализација започети почетком лета 2020. године.

5.2.1.5. ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ЗАВОД ПРАTИ И ПОДРЖАВА КАО ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА
1.

Назив пројекта: Supervision and Environmental Monitoring of River Training and
Dredging Works on Critical Section on the Danube River (Надгледање и мониторинг
животне средине, радова на чишћењу критичних сектора реке Дунав)

Државе у оквиру којих се реализује партнерство: Србија
Финансијер: Европска унија
Водећи корисник: Министарство грађевине, саобрађаја и инфраструктуре, Дирекција за
водне путеве „Пловпут“
Статус Покрајинског завода за заштиту природе: запосленици Завода су чланови форума
заинтересованих страна у оквиру реализације пројекта.
2.

Назив пројекта: Sustainable protection of lower Danube sturgeons by preventing and
counteracting poaching and illegal wildlife trade (Life and Danube Sturgeons –
Заштита јесетри у доњеm току Дунава кроз споречавање криволова и илегалне
трговине).

Државе у оквиру којих се реализује партнерство: Аустрија, Бугарска, Немачка, Румунија,
Србија и Украјина
Финансијер: ЕU LIFE Programme
Водећи корисник: WWF Austria
Статус Покрајинског завода за заштиту природе: запосленик Завода је одређен као
контакт особа за пружање стручне подршке овом пројекту, као и за учешће на
састанцима, радним групама и другим активностима
3.

Назив пројекта: Danube River Basin Hydromorphology and River Restoration (DYNA)“
(Хидроморфологија Дунава и рестаурација реке)

Покрајински завод за заштиту природе
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Државе у оквиру којих се реализује партнерство: Босна и Херцеговина, Молдавија, Црна
Гора, Украјина, Србија
Финансијер: GEF Trust Fund
Водећи корисник: World Wildlife Fund - US Chapter
Статус Покрајинског завода за заштиту природе: запосленици Завода су одређени као
контакт особе за пружање стручне подршке овом пројекту, као и за учешће на
састанцима, радним групама и другим активностима.
4.

Назив пројекта: Danube Floodplain - Reducing the flood risk through floodplain
restoration along the Danube River and tributaries (Плавна подручја Дунава –
Смањење ризика од поплава кроз рестаурацију плавних подручја уз реку Дунав и
њених притока)

Државе у оквиру којих се реализује партнерство: Немачка, Мађарска, Аустрија, Румунија,
Србија, Словачка, Словенија, Чешка Република, Хрватска и Бугарска
Финансијер: Interreg Danube Transnational Programme
Водећи корисник: Administrația Națională „Apele Române”
Статус Покрајинског завода за заштиту природе: запосленици Завода су одређени као
контакт особе за пружање стручне подршке овом пројекту, као и за учешће на
састанцима, радним групама и другим активностима.
Завод ће наставити активно да осмишљава могућности за пријављивање предлога
пројеката, нарочито у оквиру програма претприступне помоћи Европске уније.

5.2.1.6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЗАВОД РЕАЛИЗУЈЕ У ОКВИРУ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА НА
ПРИНЦИПУ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

Завод реализује стручну услугу у оквиру пројекта „Regional guidelines on ecosystem
services assessment and valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of
protected areas in Western Balkans“ за организацију Немачка организација за
међународну сарадњу (GIZ).
Период реализације: 1. август 2019. – 30. септембар 2020.
Земље у оквиру којих се спроводе активности: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и
територија са албанским говорним подручјем
Контекст: услуга се реализује у оквиру Отвоеног регионалног фонда за југоисточну
Европу – Имплементација уговора о биодиверзитету (ORF BDU). Завод је у обавези да,
путем широких консултација са стручним организацијама на наведеним подручјима
елаборише и састави регионалне смернице за проицену ексистемских услуга у процесу
успостављања и управљања заштићеним подручјима за Западном Балкану.
Завод ће наставити активно да сарађује са Немачком организацијом за међународну
сарадњу, као и са другим организацијама и институцијама које за своје активности
потражују услуге које Завод може да пружи.
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5.2.2. МЕЂУНАРОДНA САРАДЊA
5.2.2.1. ИНТЕГРАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА У МЕЂУНАРОДНИ КОНТЕКСТ
Резерват биосфере „Бачко Подунавље“
Индикатор:
- Број активности у Резервату биосфере „Бачко Подунавље“
Носиоци посла:
- Одељење за заједничке стручне послове
Aктивности:
- У циљу успостављања мреже резервата биосфере у оквиру UNESCO програма „Човек
и биосфера“, Завод је у сарадњи са Министарством спољних послова – Националном
комисијом Републике Србије за сарадњу са UNESCO и програмом Светског фонда за
природу (WWF), канцеларија у Србији, израдио номинацију Резервата биосфере
„Бачко Подунавље“. На 29. Седници Међународног координационог комитета
Програма „Човек и биосфере“, која је одржана у Паризу од 13. до 15.6.2017, потврђен
је упис Резервата биосфере „Бачко Подунавље“ у Светску листу резервата биосфере
(14.6.2017).
- У току 2020. биће иницирано формирање форума корисника Резервата биосфере
„Бачко Подунавље“ у општинама Бач, Оџаци, Апатин и Граду Сомбору. Биће
установљен начин рада и одлучивања, те трасиран пут ка будућим активностима.
Завод ће успоставити начин координације и комуникације са члановима форума
корисника, формираће портал Резервата биосфере, као и презентације на
друштвеним мрежама.
- У току 2020, биће инициран рад на изради Плана управљања резервата биосфере
„Бачко Подунавље“.
- Дана 14. јула 2020. обележиће се дан Реезервата биосфере „Бачко Подунавље“.
- Током 2020. биће праћене све активности које, у домену испуњавања три функције
Резервата биосфере, реализују други носиоци.
Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава
На основу Министарске декларације о успостављању Прекограничног пезервата
биосфере „Мура-Драва-Дунав“, представници министарстава задужених за заштиту
животне средине Аустрије, Словеније, Мађарске, Хрватске и Србије поднели су 30.
септембра 2019. године Међународном координационом савету Унеска номинацију за
упис добра под називом „Резерват биосфере Мура-Драва-Дунав у пет земаља“ на
Светску листу резервата биосфере. Номинација ће бити током 2020, по захтевима
Унеска, доуњавана, с тим што је главна допуна заједничка Декларација министара
заштите животне средине наведених пет земаља, која такође није достављена у нацрту
номинације.
У складу са динамиком рада на Номинацији, Завод ће, као иниституција овлашћена од
стране Министарства заштите животне средине за давање података за њену израду, и
Покрајински завод за заштиту природе
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као институција која делегира једног члана Координационог савета за успостављање
Прекограничног резервата биосфере, учествовати у састанцима и консултацијама које ће
тематизовати завршетак процеса допуне Номинације.
Уколико Номинација буде прихваћена и разматрана на 32. седници Координационог
савета МАБ програма, Завод ће да учествује на поменутој седници која ће бити
организована у јуну 2020. године у Абуџи, Нигерија.
Светска природна баштина „Нетакнуте букове шуме Карпата и осталих подручја у
Европи“
Активноисти на стручној обради шумског подручја „Папратски до“ у Националном парку
„Фрушка гора“ у смислу укључивања овог подручја у номинацију добра „Нетакнуте
букове шуме Карпата и осталих подручја у Европи“ за упис на листу светске природне
баштине Унеска, које су започете током 2019. биће настављене током 2020. године
заједно са Заводом за заштиту природе Србије, Националном комисијом Републике
Србије за сарадњу са Унеском и партнерима из осталих земаља у којима се налази ово
потенцијално међународно добро.
SAVA PARK NETWORKS
Наставак сарадње са асоцијацијом (мрежом), коју су формирали урављачи заштићених
подручја и занитересованих институција и организација у сливу реке Саве, уз
партнерство са фондацијом EURONATUR. Завод је званично приступио мрежи 2015.
године и учествоваће у реализацији заједничких активности и пројекта током 2020.
године, посебно у оквиру рада мреже и пројекта SAVA TIES.
Период реализације: дугорочно

5.2.2.2. САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ВАН УГОВОРЕНИХ
ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

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
редовном раду, нарочито током писања студија заштите. Представник Завода
учествоваће у раду Светског конгреса заштите природе који се одржава у Марсеју,
Француска, од 11. до 19. јуна 2020. године.
Наставак сарадње са Светским фондом за природу WWF, Канцеларија у Србији, на
дефинисању заједничких предлога пројеката.
Активности на спровођењу Рамсарске конвенције планирају се кроз наставак рада на
прикупљању података за номинацију нових Рамсарских подручја и наставку управљања
постојећим подручјима.
Наставак сарадње са Центром за еколошка истраживања Мађарске aкадемије наука
на тему улоге традиционалног пашарења у очувању биолошке разноврсности Панонског
региона, кроз припрему заједничке изложбе фотографија на ову тему у Мађарској и у
Србији, учешће сарадника Завода на скуповима или семинарима у иностранству, као и
Покрајински завод за заштиту природе
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заједничким теренским радом са циљем бољег сагледавања утицаја традиционалне
испаше на стање угрожених типова станишта у Војводини.
Током 2020. планира се учешће представника Завода на међународним конгресима,
конференцијама, симпозијумима, састанцима и радионицама у складу са позивима који
ће да буду упућени.

5.2.2.3. САРАДЊА СА РЕПУБЛИЧКИМ ЗАВОДОМ ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И
ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ БАЊА ЛУКЕ
Предмет сарадње је писмена иницијатива Републичког завода за заштиту културноисторијског и природног насљеђа Републике Српске у Бања Луци из 2018. године, везана
за помоћ у истраживању и заштити фауне птица Националног парка „Козара“, у функцији
успешнијег праћења стања природних вредности и планирања-предузимања
одговарајућих мера очувања станишта и врста. Планирано је неколико посета том
заштићеном подручју у Републици Срспкој, уз тесну сарадњу и организацију Републичког
завода из Бања Луке, као и посета подручју Подриња, које има велики утицај на
Посавину и вредна заштићена подручја у том делу АП Војводине.
Период реализације: дугорочно
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6. ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Индикатор:
- број остварених активности.
Носиоци посла:
- Сектор правних и финансијских послова, Послови информационог система, у сарадњи са
Сектором заштите природе.
Програмске активности везане за интегрални Информациони систем (иИС) обухватају скуп
активности над хардвером, системом на оперативном и апликативном нивоу,
комуникационом инфраструктуром, модулима информационог систем (ИС) Завода и GIS
подсистему и електронском комуникацијом. Условљене су, планиране и прилагођене
основној делатности Завода. Оне се планирају и спроводе у циљу очувања постигнутог, и
унапређења нивоа аутоматизације пословних процеса, дигитализације и систематизације
података, те обраде, анализе и међуинституционалне размене истих.
У току 2020. године планиране су следеће активности:
- Модификовање постојеће базе и корисничког интерфејса модула ИС „Покрајински
регистар“ ради функционалне сарадње са геобазом;
- Модификовање постојеће базе и апликације модула ИС за унос, систематизацију и
анализу података о природним и створеним вредностима, првенствено биодиверзитет:
o Измена архитектуре групе апликација (модуо има више прилагођених типова
апликације),
o Модификација базе: поља - према уоченим потребама Завода и рутине за
размену и прилагођавање података према другим модулима ИС,
o Модификација подмодула за преглед и анализу података,
o стварања услова за унос, систематизацију и манипулацију податацима према
потребама НАТУРА 2000.
- Модификовање постојеће базе и апликације модула „Решавање предмета“ у циљу
омогућавања запосленима да самостално креирају картографски прилог уз предмет;
- Модификовање постојеће базе и апликације Регистра станишта заштићених и строго
заштићених дивљих врста као и подручјима значајним за еколошку мрежу, ради:
o Унапређења вођења података о стаништима заштићених и строго заштићених
дивљих врста,
o Стварања услова за унос, систематизацију и манипулацију подацима према
потребама НАТУРА 2000;
- Аутоматизација прикупљања података при теренском раду: анализа постојећих база ИС,
процеса и предуслова, креирање модела и пројектног задатка, креирање модула и
рутина, те њихово тестирање;
- Администрирање и анализа ИС (са GIS подсистемом) и централних база алфанумеричких
и просторних података (не и самих података) - на системском нивоу;
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- Анализа повезаности просторних и алфанумеричких података, и рада дефинисаних
рутина за аутоматско издвајање сета података из геобазе за рад са постојећим модулима
ИС Завода ради унапређења: GIS подсистема и интегрисаности ИС и GIS подсистема;
- одржавање постојећих гео web сервиса података Завода и сервиса за размену података
и функционисање Геопортала;
- Размена података са информационим системима других институција: анализа постојећих
база иИС Завода, процеса и предуслова, креирање модела и пројектног задатка,
креирање рутина, те њихово тестирање;
- Анализа обавеза, потреба и могућности, као и прилагођавање иИС и података према
ИНСПИРЕ директиви;
- Замена десктоп и серверских оперативних система којима је истекла подршка од стране
произвођача. У складу са могућностима замена пакета за канцеларијско посовање (word
excel) којима истиче подршка од стране произвођача.
- Развој и оптимизација бежичне мреже Завода;
- Оптимизација и отклањање уочених проблема у раду серверских капацитета Завода (AD,
DNS, Data сервер, ГИС сервер WSUS, bekap/replace систем);
- оптимизација коришћења ресурса и безбедносних протокола;
- заштита дигиталних података Завода у смислу антивирусне заштите, организовано
креирање и чување резервних копија база података (back-up);
- управљање мрежним/интернет протоколима, контрола приступа и корисничких
активности у складу са актима Завода из ове области;
- Реализација активности у оквиру усклађивања са законским обавезама Завода из
области безбедности информација, а у складу са могућностима;
- одржавање система за електронску пошту;
- сарадња са креаторима/добављачима специјализованог апликативног система и база
(ИС и GIS подсистема Завода, рачуноводствено-књиговодствени, библиотечки) ради,
одржавања и унапређења функционалности истих;
- Креирање и систематизација просторних података: спољашњих граница, граница
режима заштите и заштитне зоне природних добара, станишта заштићених и строго
заштићених врста и других подручја (коридора) значајних за еколошку мрежу;
наменских, тематских и других карата; и просторних података добијених уговореном
пословном сарадњом са трећим лицима;
- обрада алфанумеричких података, креирање статистичких извештаја и прегледа,
форматирање и уобличавање студија заштите, наменских студија и осталих докумената
израђених од стране Завода;
- подршка сајамским, промотивним, едукативним и другим активностима Завода;
- замена неоперативне (дотрајале, нефункционалне) рачунарске опреме и неопходне
радње како би постојећа опрема била у функционалном и оперативном стању;
- подршка запосленима у примени модула/апликација како ИС Завода, тако и
специјализованог софтвера ради бољег коришћења истих;
- планирање набавке нових и унапређење постојећих ИКТ основних средстава, на основу
анализе стања и потреба а у складу са могућностима.
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7. ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Индикатор:
- број остварених активности.
Носиоци посла:
- Сектор правних и финансијских послова, Одсек за правне, кадровске и
административне послове, у сарадњи са Сектором заштите природе.
У оквиру Сектора правних и финансијских послова Завода у 2020. години реализоваће се
задаци и послови који проистичу из одредаба Закона о заштити природе, ("Сл. гласник РС",
бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018), Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Сл. лист АПВ", бр. 2/2010 и 23/2018),
Статута Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. Лист АПВ”, бр. 9/2010, 22/2018 и
48/2018) 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 као и
послове везане за извршавање управних овлашћења и реализацију Програма заштите
Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину и Средњорочног програма заштите
природних добара на територији АПВ - Програм рада за заштиту природе за период 20112020.
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, послови везани за
радно-правни статус запослених, финансијско- рачуноводствене послове, послови израде
писаних процедура у оквиру финансијског управљања и контроле, послови јавних набавки и
послови везани за финансијско-материјално пословање Завода. У оквиру овог дела рада
Завода израђује се Финансијски план за 2020. годину и његове измене и допуне, 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 и Надзорног одбора Завода и сва акта која доноси
Управни одбор и директор, у поступку извршавања својих права и обавеза.
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8. ФИНАНСИЈЕ
Индикатор:
- број остварених активности.
Носиоци посла:
- Сектор правних и финансијских послова, Одељење за финансијско-рачуноводствене
послове и маркетинг, Односи са јавношћу, у сарадњи са Сектором заштите природе.
Финансијска средства потребна за пословање - спровођење Програма заштите
природних добара за 2020. годину планирана су Предлогом Покрајинскe скупштинскe
одлукe о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2020. годину у оквиру раздела
Покрајински секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.
Финансијска средства су планирана у оквиру:
Програма 0405 Заштита природе,
Функције 560 Заштита животне средине.
Програмска активност 1003 Заштита природе и природних добара на територији
Аутономне Покрајине Војводине,
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

01 00 Приходи из буџета (конто 791111)

92.500.000,00

03 00 Социјални доприноси - Меморандумске ставке за
рефундацију расхода (конто 771111)
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника- Приходи од
продаје добара и услуга
742131-Приход од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист буџета АП Војводине
742132 – Приход од давања у закуп односно на коришћење
непокретности у државној својини који користе АП
Војводина
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
АП Војводина
742231- Административне таксе у корист нивоа АП
Војводина
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –
Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
321311)
УКУПНО:

Покрајински завод за заштиту природе

2.216.385,00
12.381.494,72
4.000.000,00
100.000,00
281.494,72
8.000.000,00
3.390.417,47
110.488.297,19
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Програмска активност 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који
узрокују људи;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)
УКУПНО:

1.005.719,41
1.005.719,41

Пројекат 4005 „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере
„Мура-Драва-Дунав““;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

7.721.908,80

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)

5.620.122,80

УКУПНО:

13.342.031,60

Пројекат 4006 „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном
подручју EcoWet HR – RS 123
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

1.762.500,00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)
УКУПНО:

Покрајински завод за заштиту природе

465.621,25
2.228.121,25
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Пројекат 4008 „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења”
SeNSWetlands HR-RS 135;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

01 00 Приходи из буџета (конто 791111)

525.000.00

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

5.390.306.40

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)

3.201.894,40

УКУПНО:

9.117.200.80

Пројекат 4010 „Заштита кључних животињских врста Панонских степау прекограничном
подручју” PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

9.317.109.60

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)

1.471.850.40

УКУПНО:

10.788.960.00

Пројекат 4011 „Мрежа за биодиверзитет, адаптицију, одрживост и интеграцију NATURA
2000 у сливу реке Саве” SAVA TIES DTP2-096-2.3;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

01 00 Приходи из буџета (конто 791111)

2.050.000,00

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

2.269.750.00

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)

4.842.735.00

УКУПНО:

Покрајински завод за заштиту природе

9.162.485.00
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Пројекат 4012 „Регионалне смернице за екосистемске услуге”
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

06 00 Донације од међународних организација (конто 732321)

4.148.721,25

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)

1.186.250,00

УКУПНО:

5.334.971,25

Табела 1: Укупно планирана средства по изворима финансирања
I УКУПНО ПРИХОДИ

РСД
УКУПНО:

161.467.786,50

Мења се и гласи:
Финансијска средства потребна за пословање - спровођење Програма заштите
природних добара за 2020. годину планирана су Покрајинском скупштинском одлуком
о буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2020. Годину („Службени лист АПВ”, број
25/2020-ребаланс) у оквиру раздела Покрајински секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине.
Финансијска средства су планирана у оквиру:
Програма 0405 Заштита природе,
Функције 560 Заштита животне средине.
Програмска активност 1003 Заштита природе и природних добара на територији
Аутономне Покрајине Војводине,
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

01 00 Приходи из буџета (конто 791111)
03 00 Социјални доприноси - Меморандумске ставке за
рефундацију расхода (конто 771111)
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника- Приходи од
продаје добара и услуга
742131-Приход од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист буџета АП Војводине
Покрајински завод за заштиту природе

РСД
83.009.760,00
2.216.385,00
11.381.494,72
3.000.000,00
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I

ПРИХОДИ

РСД

742132 – Приход од давања у закуп односно на коришћење
непокретности у државној својини који користе АП
Војводина
745131 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
АП Војводина
742231- Административне таксе у корист нивоа АП
Војводина
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –
Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
321311)
УКУПНО:

100.000,00
281.494,72
8.000.000,00
2.232.528,74
98.840.168,46

Програмска активност 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који
узрокују људи;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)
УКУПНО:

691.973,61
691.973,61

Пројекат 4005 „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере
„Мура-Драва-Дунав““;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)
УКУПНО:

10.647.190,12
10.647.190,12

Пројекат 4006 „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном
подручју EcoWet HR – RS 123
Средства су планирана по изворима финансирања:

Покрајински завод за заштиту природе
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I

ПРИХОДИ

РСД

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

1.658.540,14

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)

2.219.839,91

УКУПНО:

3.878.380,05

Пројекат 4008 „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења”
SeNSWetlands HR-RS 135;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

01 00 Приходи из буџета (конто 791111)

200.340,00

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

3.734.339,70

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)

3.581.902,70

УКУПНО:

7.516.582,40

Пројекат 4010 „Заштита кључних животињских врста Панонских степау прекограничном
подручју” PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065;
Средства су планирана по изворима финансирања:
I

ПРИХОДИ

РСД

56 00 Средства Европске уније (конто 732321)

9.317.109.60

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година Пренета неутрошена средства за посебне намене (конто
311712)
УКУПНО:

1.157.656,34

10.474.765,94

Пројекат 4011 „Мрежа за биодиверзитет, адаптицију, одрживост и интеграцију NATURA
2000 у сливу реке Саве” SAVA TIES DTP2-096-2.3;
Средства су планирана по изворима финансирања:
Покрајински завод за заштиту природе
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