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НАЦРТ 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 

 

 

Члан 1. 

У Закону о  заштити природе („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 91/10-

исправка),  у члану 4. тач. 2), 3) и 5) мењају се и гласе: 

„2) алохтона врста је врста која је у екосистеме на територији Републике Србије 

доспела намерним или ненамерним уношењем 

3) аутохтона врста је врста која је природно распрострањена у екосистемима на 

територији Републике Србије;  

5) врста је oсновна таксономска категорија која представља скуп  репродуктивно 

изолованих организама (микроорганизама, алги, гљива, лишајева, биљака и животиња), 

односно популација, које се међусоно слободно укрштају и дају плодно потомство, а у 

смислу овог закона односи се на врсте и ниже систематске категорије уколико није 

другачије назначено;” 

Тачка 7) мења се и гласи: 

„7) геопарк је географско подручје са јасно одређеном границом и довољно 

великом површином, која садрже велики број геолошких локалитета од посебног научног, 

естетског и образовног значаја, на којој се штити и промовише геолошко наслеђе кроз 

одрживи развој и коришћење; 

После тачке 7) додају се тачке: 7а) - 7г) које гласе: 

7а) геозаштита (геоконзервација) је скуп мера и активности које се спроводе у 

циљу заштите, очувања, презентације и промоције геодиверзитета и геонаслеђа; 

7б) објекти геонаслеђа су рариретни, репрезентативни геолошки, педолошки и 

геоморфолошки облици, појаве и процеси, издвојени као посебне природне вредности од 

изузетног научног, културног, естетског, туристичког и другог значаја, и могу бити 

покретни и непокретни објекти геонаслеђа. 

7в) покретни објекти геонаслеђа (објекти геонаслеђа еx situ) су појединачни 

геолошки облици и појаве: узорци стена, минерала и руда, примерци фосила (музеји, 

изложбе, радионице, предавања, колекције, филмови...);  

7г) непокретни објекти геонаслеђа (објекти геонаслеђа in situ) су делови простора 

или просторне целине јасно изражених геолошких, геоморфолошких и педолошких 

одлика: геолошки профили и изданци, облици површинског и подземног рељефа, типови 

земљишта (природно окружење, природни споменици, феномени и појаве);” 

Ст. 10), 12) и 13) мењају се и гласе: 

„10) генски фонд је укупан број гена или количина генетичке информације коју 

поседују сви чланови популације сексуално и асексуално репродуктивних организама;  

12) дериват је сваки прерађени део животиње, биљке, гљиве, као и њихов органски 

или неоргански продукт;  

13) дивље врсте су све врсте животиња, биљака и гљива које су природно 

еволуирале, укључујући хибриде и све примерке размножене у заточеништву или под 
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вештачким условима, изузев припитомљених раса на чији еволуциони процес је утицао 

човек ради сопствених потреба;” 

Тачка 16) брише се. 

Тачка  16а) постаје тачка  16). 

Тачка  18) брише се. 

Тач. 19) – 79) постају тач. 18) – 78) 

Тач.  20), 24), 26) и 28) мењају се и гласе:  

„20) „ex situ очување је очување компонената  биолошке и геолошке разноврсности 

ван њихових природних станишта;”  

24) заштићене врсте су  дивље врсте које су заштићене међународним уговорима 

и/или овим законом;   

26) заштићена природна добра су заштићена подручја, заштићене дивље врсте и 

покретна заштићена природна документа;  

28) инвазивна алохтона врста је алохтона и друга врста која уношењем у природу 

и/или ширењем угрожава биолошку разноврсност и екосистемске услуге, а поред тога 

може да угрожава и здравље људи или причињава материјалну штету” 

После тачке 57) додаје се нова тачка 57а) која гласи: 

„57а) прекогранични промет је увоз, унос, уношење из мора на територију 

Републике Србије, извоз или износ из територије Републике Србије  и транзит преко 

територије Републике Србије примерака дивљих врста, њихових делова и деривата; ” 

После тачке 57а) додаје се тачка 57б) која гласи: 

„58б) примерак је свака животиња, биљка или гљива, без обзира да ли је жива или 

мртва, која припада дивљим врстама, сваки њен део или дериват;” 

Досадашња тачка 57а) постаје тачка 57в). 

После тачке 57в) додаје се тачка 57г) која гласи: 

„57г) „прихватилиште је подручје или простор оспособљен за привремено или 

трајно збрињавање живих примерака дивљих животиња за које ветеринар и/или стручно 

лице оцени да нису способне да самостално опстану у природи, и/или које су предмет 

одузимања, заплене или других мера у складу са законом;” 

Тачка 59) мења се и гласи: 

„59) „природне вредности јесу делови природе који заслужују посебну заштиту 

због своје осетљивости, угрожености или реткости, ради очувања биолошке, геолошке и 

морфолошке и предеоне разноврсности, природних процеса и екосистемских услуга или 

ради научног, културног, образовног, здравствено-рекреативног и другог јавног интереса.” 

Члан 2. 

У члану 8. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3.  који гласе: 

„Основе, планови и програми из става 1. овог члана који обухватају заштићено 

подручје или чије спровођење може имати значајан негативан утицај на циљеве очувања и 

целовитост еколошки значајног подручја, доносе се уз претходну сагласност министра 

надлежног за послове заштите животне средине.  

Основе, планови и програми из става 1. овог члана морају бити усаглашени са 

актом о проглашењу заштићеног подручја, планом управљања заштићеним подручјем и 

смерницама за управљање еколошки значајним подручјима.” 

Досадашњи чл. 2, 3. и 4. постају чл. 4, 5. и 6.  
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Члан 3. 

У члану 9. став 2. тачка 3)  мења се и гласи: 

„3) податке о  еколошки значајном подручју; 

У тачки 6) после речи:  „реализовати”, додају се речи: „као и потребу оцене 

прихватљивости;” 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) правни и стручни основ за утврђене услове и мере, односно забране и 

ограничења;” 

После тачке 8) додаје се тачка 9) која гласи: 

„9) компензацијске мере, уколико постоји основ, у складу са овим законом.” 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Завод ће, уместо услова заштите природе, издати мишљење о потреби оцене 

прихватљивости уколико се у поступку издавања услова заштите природе установи 

потреба о покретњу поступка израде оцене прихватљивости.” 

Досадашњи ст. 3,4,5,6,7,8. и 9. постају ст. 4,5,6,7,8,9. и 10 

У ставу 7.  реч: „накнада” замењује се речју: „такса.”  

Став 8. мења се и гласи:  

„Висину и начин обрачуна и наплате таксе  из става 7. овог члана обвезнике таксе и 

ослобађање или умањење од обавезе плаћања таксе утврђује завод, уз сагласност 

министарства надлежног за послове финансија.”  

Став 10. мења се и гласи: 

„Орган надлежан за доношење, односно усвајање документа из става 1. овог члана, 

прибавља од завода мишљење о испуњености услова заштите природе из става 2. овог 

члана.”    

                                                         

                                                                           Члан 4. 

Члан 10. став 1. мења се и гласи: 

„Оцена прихватљивости за еколошку мрежу (у даљем тексту: оцена 

прихватљивости) је поступак којим се оцењује могућ утицај стратегије, плана, основе, 

програма, пројекта, радова или активности на циљеве очувања и целовитости еколошке 

мреже.” 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Поступак оцене прихватљивости спроводи Министарство, орган надлежан за 

послове заштите животне средине аутономне покрајине, односно орган надлежан за 

послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе за стратегију, план, 

програм, пројекат, радове или активности који сам или с другом стратегијом, планом, 

програмом, пројектом, радовима или активностима  може имати значајан негативан утицај 

на циљеве очувања и негативни утицај  на целовитост еколошки значајног подручја уз 

претходно прибављене услове завода.”  

У досадашњем 2. који постаје став 3. после речи: „За,” додаје се реч: „стратегије”, а 

речи: „радове и активности” бришу се. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„За радове и активности за које се оцени потреба спровођења оцене 

прихватљивости надлежни орган овај поступак спроводи у складу са овим законом.”.    

У ст. 5,  6. и 7. иза речи: „значајан” додају се речи: „негативан утицај на циљеве 

очувања и негативан утицај на целовитост еколошки значајног подручја”. 
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У ставу 7. тачка  2) речи: „сва остала еколошки важна подручја” замењују се 

речима: „све остале делове еколошке мреже.” 

После става 7. додаје се нови став 8. који гласи: 

„Надлежни орган за спровођење поступка оцене прихватљивости може да образује 

стручну комисију односно овласти стручно лице за оцену студије о оцени прихватљивости 

у оквиру поступака из ст.  3. и 4. овог члана који се спроводе у складу са овим и посебним 

законом.” 

Досадашњи став 8. постаје став 9. 

 

Члан 5. 

У члану 12. став 1. реч: „добру” замењује се речју: „подручју”. 

У ставу 7. речи: „Фонда за заштиту животне средине” замењују се речима:„Зеленог 

фонда Републике Србије.” 

 

Члан 6. 

У члану 15. додају се нови ст. 4, 5. и 6. који гласе: 

„Станишта врста значајних за опстанак популација датог подручја из става 1. овога 

члана документују се картом станишта врста, која се израђује на основу ГИС базе 

података о распрострањености појединих станишта врста на подручју Републике Србије, 

која се објављује на интернет страници Министарства и Завода за заштиту природе 

Србије. 

Прикупљање података и стално ажурирање ГИС базе података обезбеђује Завод за 

заштиту природе Србије у сарадњи са другим овлашћеним стручним и научним 

институцијама 

Картографски приказ станишта врста саставни је део планова, основа и програма из 

члана 8. овог закона.” 

 

Члан 7. 

Наслов изнад члана 16. и члан 16. мењају се и гласе: 

„Заштита типова станишта  

Заштита типова станишта врши се спровођењем мера и активности на заштити и 

очувању типова станишта да би се избегли или смањили негативни утицаји на типове 

станишта, у складу са законом и међународним споразумима. 

Министар прописује критеријуме за издвајање угрожених, ретких, осетљивих, и за 

заштиту приротетних типова станишта, мере заштите за њихово очување  и списак типова 

станишта.  

 Типови станишта из става 2. овог члана документују се картом станишта, која се 

израђује на основу ГИС базе података о распрострањености појединих типова станишта 

на подручју Републике Србије, која се објављује на интернет страници Министарства и 

Завода за заштиту природе Србије. 

Прикупљање података и стално ажурирање ГИС базе података обезбеђују заводи и 

друге стручне и научне институције које овласти министар. 

  Картографски приказ типова станишта саставни је део планова, основа и програма 

из члана 8. овог закона.” 
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Члан  8. 

            После члана 23. додаје се наслов и члан 23а који гласе: 

 

                                                                    „ГЕОПАРК 

 

     Члан 23а. 

Геопарк је подручје јасно дефинисане површине у оквиру које се штите, чувају, 

презентују и промовишу објекти геонаслеђа као и друге природне и културно-историјске 

вредности од значаја за науку, образовање, културу и економију са јасно дефинисаном 

управљачком структуром. 

 Геопарк из става 1. овог члана мора да обухвати одређени број објеката геонаслеђа 

од нарочите важности у смислу њихове научне вредности, реткости, естетског изгледа или 

образовне вредности, као и објекте археолошког, биолошког, историјског или културног 

наслеђа.  

Територија геопарка може да обухвати више заштићених подручја са различито 

успостављеним режимима заштите.  

Потенцијалност простора за успостављање геопарка, врши се у складу са 

геотектонском рејонизацијом уз уважавање геолошких посебности и других особености на 

основу критеријума које прописује  министар.” 

 

Члан 9. 

Наслов изнад члана 36. мења се и гласи: 

 

„2. Строго заштићене и заштићене дивље врсте” 

 

У члану 36. став 2. тач 1), 7) и 8) мењају се и гласе:   

„1) дивља врста ишчезла у Републици Србији и враћена програмом 

реинтродукције;”  

7) дивља врста која је предмет потврђеног међународног уговора;  

8) дивља врста којој је из других разлога потребна строга заштита.” 

  У ставу 3. тач. 5) и 6) мењају се и гласе: 

„5) дивља врста која је предмет потврђеног међународног уговора;  

6) дивља врста која није угрожена али се због њеног изгледа може лако заменити са 

угроженом дивљом врстом;” 

После тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи: 

 „7) дивља врста од економског значаја која би неконтролисаном експлоатацијом 

или уништавањем станишта могла бити угрожена.” 

 Став 4. мења се и гласи: 

„Строго заштићене и заштићене дивље врсте у смислу овога закона, одређују се на 

основу националних и међународних црвених листа или црвених књига, потврђених 

међународних уговора, стручних налаза и/или научних сазнања.”  

Став 5. мења се и гласи:  

„Црвене листе и црвене књиге угрожених дивљих врста са локалитетима на којима 

се налазе, бројношћу популација и степеном угрожености, утврђује Министарство, на 

предлог завода.”. 
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Члан 10. 

Члан 38. се мења и гласи: 

„Еколошка мрежа као функционално и просторно повезана целина  успоставља се 

ради очувања типова станишта од посебног значаја за заштиту, за обнaвљање и/или 

унапређивање нарушених станишта и за очување станишта дивљих врста флоре и фауне. 

Еколошку мрежу чине: еколошки значајнa подручја и еколошки коридори. 

Еколошки значајна подручја су: 

            1) подручја од националног значаја која биогеографском заступљеношћу и 

репрезентативношћу доприносе очувању биолошке разноврсности у Републици Србији; 

           2) подручја од међународног значаја која биогеографском заступљеношћу и 

репрезентативношћу доприносе очувању типова станишта и станишта врста укључујући 

птице у складу са потврђеним  међународним уговорима и општеприхваћеним правилима 

међународног права. 

Еколошку мрежу Републике Србије утврђује Влада. 

Актом из става 4. овог члана утврђују се: листа еколошки значајних подручја и 

листа врста укључујући птице и њихова станишта из става 3. тачка 2) овог члана, 

еколошки коридори, критеријуми за одређивање делова еколошке мреже, опште смернице 

управљања и начин финансирања. 

Завод, у сарадњи са другим стручним и научним институцијама припрема 

документацију за успостављање еколошке мреже у складу са законом, општеприхваћеним 

правилима међународног права, потврђеним  међународним уговорима и утврђеним 

критеријумима. 

Дигиталну базу података и карту еколошки значајног подручја  израђује и  ажурира 

Завод у сарадњи са стручним и научним институцијама, а на основу подлога које 

обезбеђује Републички геодетски Завод без накнаде.” 

 

 

     Члан 11. 

У члану 39. ст. 1, 2. и 3. мењају се и гласе: 

„Заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите 

ради очувања типова станишта и станишта врста за кoja су утврђена појединачна 

еколошки значајна подручја и спровођењем оцене прихватљивости 

Мере заштите еколошке мреже односе се на правна лица, предузетнике и физичка 

лица која својим активностима и радовима могу утицати на подручја еколошке мреже и 

еколошке коридоре 

На подручју еколошке мреже примењују се мере, методе и техничко-технолошка 

решења са циљем очувања станишта и станишта врста.” 

Став 4. постаје став 6. 

Ст. 5. и 6. постају ст. 4. и 5. 

  

Члан 12. 

У члану 42. став 4. после речи: „података из катастра непокретности,”, додају се 

речи: „опис граница”. 

 Став 6. мења се и гласи:  
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„Подручје за које је покренут поступак заштите сматра се заштићеним у складу са 

овим законом, а до доношења акта о проглашењу примењују се мере  прописане у студији 

заштите из става 1. овог члана. 

У ставу 7. после речи: „надлежном органу” додају се речи :„и Mинистарство 

обавести јавност о поступку покретања заштите природног подручја на интернет старници 

министарства.” 

             После става 7. додаје се став 8. који гласи: 

„Министарство обавештава јавност о поступку покретања заштите природног 

подручја I, II И III категорије на  интернет страници Министарства.” 

 

Члан 13. 

             Члан 47. брише се. 

 

         Члан 14. 

Наслов изнад члана 48. мења се и гласи: 

„2. Строго заштићене и заштићене дивље врсте” 

 

У члану 48. став 1. после речи: „појединих” додаје се реч: „дивљих,” а после речи: 

„а на предлог завода” додају се речи: „и/или других овлашћених научних или стручних 

организација.”  

У ставу 2. после речи: „мере и активности на” додају се речи: „праћењу и”. 

 

     Члан 15.  

         У члану 53. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

         „План управљања заштићеним подручјем, које је истовремено и подручје еколошке 

мреже у складу са законом, садржи све елементе управљања овог дела еколошке мреже.” 

 

     Члан 16. 

           У члану 54. став 5. мења се и гласи:  

„Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину управљач 

доставља надлежном органу до 15. децембра текуће године, годишњи програм управљања 

за наредну годину, управљач доставља надлежном органу до 15. новембра текуће године, 

а извештај о остваривању плана управљања из члана 52. овог закона најкасније 60 дана 

пре истека периода за који је план донет.”  

 

Члан 17. 

У члану 69. став 1. тачка 2) речи: „Фонда за заштиту животне средине” замењују се 

речима: „Зеленог фонда Републике Србије.” 

 

Члан 18. 

У члану 74. ст. 1. и 2. тачка 3) после речи: „заштићене” додаје се реч: „дивље.” 

 

Члан 19. 

У члану 75. став  1. речи: „оправданог јавног интереса и под условом”, бришу се, а 

после речи „распрострањености”  додају се речи „односно када за дивље врсте птица не 

постоји друго задовољавајуће решење”. 
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У ставу 1. тач. 3) и 4) мењају се и гласе:  

„3) заштите јавног здравља и јавне безбедности, а у случају птица и ваздушне 

безбедности или других разлога од преовладавајућег јавног интереса, укључујући разлоге 

социјалне или економске природе и корисне последице од првенственог значаја за 

животну средину;  

4) сакупљања примерака у ограниченој количини под строго контролисаним 

условима и на селективној основи.”  

У ставу 1. после тачке 4) додају се нове тач. 5) и 6) које гласе: 

„5) заштите дивљих биљних и животињских врста и очување природних станишта: 

6) дозвољавања под строго контролисаним условима, и ограниченом обиму 

узимање или задржавање одређених јединки у ограниченим количинама”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„Дозволу за случај из става 1. овог члана издаје Министарство по претходно 

прибављеном мишљењу завода.”  

У ставу 3. после речи: „садржи” додаје се реч: „научни.” 

 

Члан 20.   

У члану 76. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

 „Управљање популацијама заштићених дивљих врста, које није  регулисано  

прописима из области ловства и рибарства, врши се на основу дозволе коју издаје 

Министарство  у складу са законом.”. 

           Ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

 После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе: 

 „Дозволе из ст. 2. и 3.  овог члана издаје Министарство по претходно 

прибављеном мишљењу завода. 

 Дозволе из става 4. овог члана издају се у форми решења и садрже: назив  

врсте, сврху и циљ управљања популацијом, односно обављања радњи, место 

обављања радњи, време важења дозволе, начин и услове под којима се радње могу 

обављати, као и начин достављања извештаја о обављеним радњама.” 

 

Члан 21. 

У члану 78. став 1. после речи: „дивљих врста” додају се речи: „које се обавља 

методама које могу угрозити ове врсте (као што су хватање, сакупљање, обележавање, 

узорковање и сл.)”. 

У  ставу 4. после речи: „Изношење” додају се речи: „примерака строго заштићених 

и заштићених”, а речи „и/или њихових делова и деривата”, бришу се. 

 

Члан 22. 

  Наслов изнад члана 82. мења се и гласи:  

„Уношење алохтоних дивљих врста у слободну природу ”. 

У члану 82. став 2. реч: „угрожава” замењује се речима: „угрожавају популације 

или”. 

У ставу 3. после речи: „студије прихватљивости,” додају се речи: „по претходно 

прибављеном мишљењу завода,”       



9 

 

У ставу 5. реч: „Стране” замењује се речима: „Алохтоне”, а речи: „завода и других 

стручних и научних институција,” замењују се речима: „овлашћених научних или 

стручних организација,” 

Став 7. брише се. 

 

Члан 23. 

 

У наслову изнад члана 83. после речи: „алохтоних” додаје се реч: „дивљих”. 

 

Члан 24. 

 

Наслов изнад члана 84. мења се и гласи: 

„Премештање живих примерака аутохтоних дивљих врста” 

У члану 84. став 1. речи: „Премештање јединки” замењују се речима: „Премештање 

живих примерака”. 

У ставу 2. после речи: „добробит животиња” тачка на крају замењује се запетом и 

додају се речи: „као и у случају акцидентних ситуација (поплава, пожара, суша и сл.).” 

У ставу 3.  речи: „премештање јединки” замењују се речима: „премештање живих 

примерака”. 

 

Члан 25. 

Наслов изнад члана 86. и члан 86. мењају се и гласе: 

„Услови за држање и обележавање живих примерака дивљих врста животиња у 

заточеништву 

Члан 86. 

  Живи примерци дивљих врста животиња могу се држати у заточеништву само ако 

им се обезбеде животни услови у складу са законом који одговарају врсти, раси, полу, 

старости, физичким и биолошким специфичностима, као и етолошким потребама дате 

врсте. 

Забрањено је држање живих примерака дивљих врста животиња у неприкладним 

условима.  

Примерци дивљих врста животиња из става 1. овог члана обавезно се обележавају 

на прописани начин. 

Министар сагласно са министром надлежним за послове ветеринарства прописује 

услове које морају испуњавати зоолошки вртови и други објекти и/или простори за 

држање животиња у смислу става 1. овог члана, услове држања, забрану или ограничење 

држања појединих врста, програме обуке и едукације, као и начин обележавања и 

евидентирања примерака дивљих врста животиња из става 1. овог члана. 

Забрањено је држање у заточеништву живих примерака дивљих врста животиња 

одређених прописом из става 4. овог члана, осим под условом: 

1) да се држе у одговарајућим објектима у саставу зоолошког врта, 

прихватилиштима и научним установама или другим научним организацијама за потребе 

биомедицинских истраживања или научних истраживања са циљем очувања врста; 

 2) да се држе у другим објектима ако се ради о привременом држању ради лечења, 

опоравка и повратка у природу и/или ако је то у циљу добробити животиња под условом 

да ће се примерци држати у складу са прописаним условима, да им је обезбеђена 
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одговарајућа ветеринарска нега и да не постоји опасност по здравље и безбедност људи и 

животну средину. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које  поседује живе примерке дивљих 

врста животиња чије држање је забрањено или ограничено у складу са овим законом 

дужно је да примерке пријави Министарству.  

Лицима из става 6. овог члана Министарство решењем забрањује трговину, 

промену власништва, даље размножавање пријављених примерака и прибављање нових 

примерака дивљих врста животиња чије држање је забрањено или ограничено у складу са 

овим законом, осим у случајевима за које постоји изузеће из става 7. овог члана.  

На основу решења из става 7. овог члана Министарство води регистар правних 

лица, предузетника и физичких лица из става 6. овог члана.  

Решење из става 7. овог члана је коначно и против њега се може водити управни 

спор.”   

 

Члан 26. 

После члана 86. додаје наслов изнад члана и члан 86а који гласи:  

„Зоолошки врт 

Члан 86а 

Правно лице које држи дивље животиње у склопу зоолошког врта дужно је да 

поднесе Министарству захтев за издавање дозволе за рад зоолошког врта.  

Дозвола за рад зоолошког врта издаје се на период од пет година. 

Дозвола се издаје под условом да ли су испуњени услови за држање дивљих 

животиња у зоолошком врту у складу са прописом из члана 86. став 3. овог закона.  

Шест месеци пре истека рока из става 2. овог члана подноси се захтев за 

обнављање дозволе у складу са овим законом. 

Уз захтев за издавање дозволе подноси се следећа документација, која садржи 

нарочито: 

1) врсте и број животиња; 

2) детаљни план објеката и простора за држање животиња; 

3) друге доказе и документацију прописану у складу са овим законом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Испуњеност услова за издавање дозволе утврђује Министарство на основу 

поднетог захтева и налаза надлежне инспекције. 

Дозвола се одузима ако зоолошки врт не испуњава услове прописане дозволом. 

Уколико се у поступку инспекцијског надзора утврди да зоолошки врт или његов 

део не испуњава услове за издавање дозволе, односно услове прописане дозволом или 

ревизијом дозволе, Министарство ће: 

1) привремено одобрити рад зоолошком врту и прописати временски рок, не дужи 

од две године, како би се испунили прописани услови за добијање дозволе и/или  

2) зоолошки врт или његов део затворити за јавност. 

Дозвола се одузима ако зоолошки врт не поступа у складу са условима прописаним 

у дозволи, односно ако не испуни прописане услове у року из става 8. тачка 1) овог члана. 

Услови из дозволе могу се променити у року важења дозволе, ако: 

1)постоји опасност од настанка штете или настане штета по здравље људи и  

животну средину; 

2)дође до измена закона и других прописа; 

3) услови безбедности на раду захтевају ревизију, односно измену дозволе.  
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Промену услова у дозволи, односно ревизију дозволе из става 10. тач. 1), 2) и 3) 

врши Министарство по службеној дужности. 

Министар ближе прописује садржину захтева, документацију која се подноси уз 

захтев и образац захтева за  издавање дозволе за рад зоолошког врта.” 

 

Члан 27. 

Наслов изнад члана и члан 87. мења се и гласи: 

„Порекло примерака строго заштићених и заштићених дивљих врста 

Члан 87. 

Правна лица, предузетници и физичка лица која држе примерке строго заштићених 

и заштићених дивљих врста морају да поседују доказ којим се потврђује  да се ради о:  

1) примерцима који су законито увезени; 

2) примерцима који су законито стечени пре него што је врста законом заштићена;  

3) примерцима пореклом из узгоја у складу са овим  законом; 

4) примерцима који су у складу са законом пријављени министарству до 01. јуна 

2011. године или њиховим потомцима. 

Под доказом о пореклу из става 1. овог члана сматрају се дозволе и  потврде издате 

у складу са овим законом, прописима донетим на основу овог закона или потврђеним 

међународним уговором којим се уређује промет угрожених врста дивље флоре и фауне (у 

даљем тексту: ЦИТЕС Конвенција), као и други документован доказ на основу ког 

Министарство може да утврди законито стицање примерка.  

За примерке из става 1. тачка 4) овог члана које су власници пријавили до 01. јуна 

2011. године, а нису приложили документован доказ о пореклу, у процесу  издавања 

потврде  из става 2. овог члана узимају се у разматрање изјаве о пореклу дате уз пријаву. 

Министарство на основу мишљења овлашћених научних или стручних 

организација одобрава или одбија захтеве за издавање потврда из става 2. овог члана.  

Правна лица, предузетници и физичка лица која поседују мртве примерке, делове и 

деривате одређених животињских врста које су  заштићене ЦИТЕС конвенцијом дужна су 

да Министарству пријаве поседовање тих примерака ради прибављања потврде из става 2. 

овог члана.  

У случају да правна лица, предузетници и физичка лица наследе примерак строго 

заштићене или заштићене дивље врсте, дужни су да без одлагања о томе обавесте 

Министарство и прибаве одговарајућу потврду. 

Mинистар прописује  услове и начин поступања са примерцима из става. 3. овог 

члана и њиховим потомством, начин пријављивања, врсте које се пријављују, услове и 

начин поступања са мртвим примерцима, деловима и дериватимa из става  5. овог члана.” 

 

 

Члан 28.  

Наслов изнад члана и члан 88. мења се и гласи: 

„Евидентирање и обележавање живих примерака строго заштићених и заштићених 

дивљих врста животиња 

 

Члан 88. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које постане власник живог примерка 

строго заштићене или заштићене дивље врсте животиња с намером држања у 
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заточеништву дужно је да у року од тридесет дана по стицању власништва Министарству 

поднесе захтев за издавање потврде.  

Потврда из ст. 1. овог члана издаје се ако подносилац захтева докаже да су 

испуњени услови прописани овим законом и прописом којим се уређује прекогранични 

промет и трговина врстама дивље флоре и фауне.   

Живи примерци строго заштићених и заштићених дивљих врста животиња 

обавезно се обележавају у складу са прописом из члана 86. став 4. овог закона.  

Министарство води евиденцију примерака строго заштићених или заштићених 

дивљих врста животиња за које су издате потврде из става 2. овог члана.”  

 

Члан 29. 

Наслов изнад члана и члан 89. мења се и гласи: 

„Узгој строго заштићених и заштићених дивљих врста 

Члан 89. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које намерава да узгаја или вештачки 

размножава примерке строго заштићених или заштићених дивљих врста, дужно је да 

прибави дозволу у складу са овим законом.   

Министартво ће забранити узгој ако на основу мишљења научне или стручне 

организације  утврди да узгој или вештачко размножавање строго заштићених и 

заштићених дивљих врста представља опасност по здравље људи, добробит животиња или 

животну средину.  

Уколико се у поступку инспекцијског надзора у складу са овим законом у току 

важења дозволе из става 1. овог члана, утврди да се узгој или вештачко размножавање 

врши у супротности са условима на основу којих је дозвола издата, Министарство ће 

одузети дозволу.  

Власник примерка строго заштићених и заштићених дивљих врста животиња из 

става 1. овог члана обавезан је да осигура да ти примерци не побегну у природу и 

одговоран је за штету коју те животиње проузрокују ако побегну. 

Одгајивачнице у којима се узгајају примерци строго заштићених дивљих врста по 

ЦИТЕС конвенцији, могу да поднесу захтев за издавање дозволе за прекогранични промет 

у комерцијалне сврхе датих примерака само под условом да је одгајивачница регистрована  

код Секретаријата ЦИТЕС конвенције.”  

 

Члан 30. 

Наслов изнад члана и члан 90. мења се и гласи: 

„Трговина строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама животиња 

Члан 90. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које обавља трговину примерцима 

строго заштићених, односно заштићених дивљих врста животиња, дужно је да живе 

животиње држи у складу са чланом 86. овог закона, да са примерцима поступа у складу 

са чланом 87. овог закона и трговину обавља у складу са прописом којим се уређује 

прекогранични промет и трговина примерцима дивљих врста.   

Трговином из става 1. овог члана сматрају се продаја и куповина, стицање у 

комерцијалне сврхе, излагање јавности ради стицања добити, коришћење у сврху стицања 

добити, држање ради продаје, нуђење на продају, потражња за куповину  или превоз ради 

продаје, најам, размена или било који други вид промене власништва.  
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Приликом трговине примерцима строго заштићених, односно заштићених дивљих 

врста животиња, продавац, односно власник је дужан да новом власнику преда доказ о 

пореклу у складу са чланом. 87. овог закона.   

Потврде и други акти издати на основу овог закона у сврху трговине строго 

заштићених, односно заштићених дивљим врстама користе се само за примерке на које се 

односе.” 

 

Члан 31. 

Наслов изнад члана 91. мења се и гласи: 

„Збрињавање живих примерака дивљих врста животиња” 

 

 У члану 91. став  1. мења се и гласи:  

„У сврху привременог и/или  трајног збрињавања живих примерака дивљих врста 

животиња, Министарство одређује прихватилишта, зоолошке вртове или друга правна или 

физичка лица”. 

Ст. 2. и 6. бришу се. 

Ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4. 

У ставу 4. цифра: „4.”  замењује се цифром: „ 3.”. 

После става 4. додаје се став 5.  који  гласи: 

„Финансирање збрињавања примерака дивљих животиња обезбеђује се из: 

1) средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 

локалне самоуправе; 

2) средстава Зеленог фонда Републике Србије;  

3) других извора у складу са законом.” 

 

 

Члан 32. 

Наслов изнад члана и члан 92. мења се и гласи: 

„Одузимање и поступање са одузетим примерцима строго заштићених, 

заштићених и алохтоних дивљих врста 

Члан 92. 

Примерци строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста са којима се 

поступа супротно одредбама  овог закона, одузимају се на прописан начин у складу са 

овим законом, уз издавање потврде о одузимању која садржи податке о одузетим 

примерцима. 

Са привремено или трајно одузетим примерцима из става 1. овог члана поступа се у 

складу са прописом којим се уређује прекогранични промет и трговина врстама дивље 

флоре и фауне.  

Привремено или трајно одузете живе примерке дивљих животиња ради даљег 

збрињавања преузима Министарство, инспектор надлежан за послове заштите животне 

средине (у даљем тексту: инспектор), овлашћена научна или стручна организација или 

зоолошки врт, односно прихватилиште које одреди Министарство, уколико орган који је 

извршио одузимање или заплену истих није у могућности да изврши њихов транспорт до 

места збрињавања. 

Трошкове таксономског одређивања врсте и/или утврђивања врсте од које део или 

дериват потиче, узорковања, анализа, нешкодљивог уклањања, транспорта, лечења, неге, 
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враћања у природу и збрињавања одузетих примерака из става 1. овог члана сноси правно 

лице, предузетник или физичко лице од кога су примерци одузети.  

У случају када се прекогрaнични промет врши супротно прописима, а није утврђен 

прималац, све трошкове из става 5. овог члана дужан је да подмири пошиљац, превозник 

или наручилац, односно држава уколико напред наведена лица нису утврђена.  

Укупан износ трошкова утврђује Министарство на основу извештаја о утрошеним 

средствима за потребе збрињавања примерака.  

Накнада трошкова се врши на основу коначне одлуке суда.  

 Међусобна права и обавезе везана за пружање услуга збрињавања одузетих 

примерака регулишу се уговором закљученим између Министарства и правног или 

физичког лица овлашћеног за забрињавање примерака. 

Министар прописује трошковник збрињавања одузетих примерака строго 

заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста.”  

 

Члан 33. 

Наслов изнад члана и члан 93. мења се и гласи: 

 

„Поступање са нађеним примерцима строго заштићених и заштићених дивљих врста 

животиња 

 

Члан 93. 

Лице које нађе примерак строго заштићене или заштићене дивље врсте животиње 

дужно је да одмах обавести Министарство или завод о:  

1) пронађеним мртвим примерцима,  

2) живим примерцима који су болесни, повређени или који нису способни да 

самостално преживе у природи.  

Министарство може да одреди посебан тим стручних - физичких и/или правних 

лица, за случајеве када су потребне интервенције са живим примерцима дивљих животиња 

у дивљини или у заточеништву.  

Међусобна права и обавезе регулишу се уговором закљученим између 

министарства и лица из става 2 .овог члана  

Министарство и/или завод примерке из става 1. тачка 2) овог члана, ради лечења и 

опоравка, упућују на привремено збрињавање и након опоравка ако се процени да су 

способни да самостално преживе примерци се пуштају назад у природно станиште.  

Оправдане трошкове транспорта, неге  и лечења животиње сноси Министарство.  

Сви примерци строго заштићених и заштићених врста дивљих животиња из става 1. 

овог члана обележавају се на прописани начин.  

Убијени или на било који други начин усмрћени примерци строго заштићених 

дивљих врста пронађени на територији Републике Србије предају се најближој 

ветеринарској организацији ради утврђивања узрока усмрћивања, односно угинућа.  

Трошкове анализе узорака и дијагностичких исптитивања ради утврђивања узрока 

усмрћивања, односно угинућа примерака из става 7. овог члана сноси Министарство.  

Мртви примерци из става 1. овог члана предају се овлашћеној научној или стручној 

организацији на препарирање, конзервацију и чување чиме постају покретна заштићена 

природна добра као делови биолошког наслеђа а који имају научни, образовни и културни 

значај, када овако поступање не представља опасност по здравље људи.  
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Овлашћена научна или стручна организација којој су предати мртви примерци из 

става 5. овог члана води евиденцију о тим  примерцима и податке из евиденције доставља 

Министарству и заводу.” 

 

Члан 34. 

Наслов изнад члана и члан 94. мења се и гласи: 

„Прекогранични промет, трговина и узгој строго заштићених, 

заштићених и алохтоних дивљих врста 

Члан 94. 

Министарство, на основу мишљења овлашћене научне или стручне организације, 

издаје дозволе и друга акта (потврде, мишљења, обавештења и др.) којима се одобрава 

увоз, извоз, унос и износ примерака дивљих врста, њихових делова и деривата, 

заштићених на основу закона и потврђених међународних уговора, као и за увоз живих 

примерака алохтоних дивљих врста које нису заштићене.  

Дозвола, односно потврда из става 1. овог члана издаје се под следећим условима:  

1) да је право располагања јединком врсте дивље животиње, гљиве и биљке стечено 

у складу са законом;  

2) да су животиње или пошиљка обележени на прописани начин;  

3) да су предузете све мере за добробит животиња током превоза; 

4) другим условима прописаним у складу са овим законом.  

Министарство неће издати дозволу и потврду за прокогранични промет лицу које је 

кажњавано за илегални прекогранични промет строго заштићеним или заштићеним 

врстама дивље флоре и фауне и/или за кршење посебних прописа који регулишу добробит 

животиња,и то: 

1) за привредни преступ, односно прекршај, у периоду од шест месеци до две  

године од правноснажности одлуке суда; или 

2) за кривично дело, у периоду од две до пет година од правноснажности одлуке 

суда. 

Забрањен је прекогранични промет примерака дивљих врста ако: 

1) се прекогранични промет, укључујући отпрему, транспорт и транзит врши без 

издате дозволе или потврде;  

2) се врши супротно издатој дозволи или потврди, односно дозвола или потврда  се 

користи за било који други примерак осим за онај за који је издата; 

3) се користи  дозвола или потврда која је поништена или чији је рок важења 

истекао; 

4) се користи лажна, фалсификована дозвола или потврда, укључујући и исправу на 

којој су вршене неовлашћене измене. 

Министарство може поништити издате важеће дозволе и потврде, односно 

забранити издавање дозвола и потврда у наредних годину дана од дана поништавања  

дозволе. 

 Министарство ће поништити дозволу или потврду: 

1) ако се, после издавања дозволе или потврде, услед ванредних околности, не 

може обавити извоз, увоз или транзит у складу са условима наведеним у дозволи или 

потврди;  
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2) ако накнадно утврди да је одлука о издавању дозволе или потврде донета на 

основу нетачних података, фалсификованих докумената или исправа на којима су вршене 

неовлашћене измене.. 

Лицу чија је дозвола или потврда поништена због околности из става 6. тачка 2) 

овог члана, а имало је сазнање о тачности података, Министарство неће издавати дозволу 

или потврду у наредних годину дана од дана укидања дозволе или потврде. 

Сваку пошиљку строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста мора да 

прати дозвола, односно потврда у оригиналу. 

При увозу, извозу, уносу, износу и транзиту, живе животињеморају се превозити и 

чувати на начин којим се ни најмање не озлеђује или оштећује њихово здравље или се са 

њима нехумано поступа, у складу с посебним прописима .  

Министар може забранити или ограничити увоз одређених алохтоних дивљих 

врста на основу мишљења овлашћене научне или стручне организације у складу са 

прописаним условима, а нарочито, ако: 

1) увоз представља опасност по аутохтоне врсте, здравље или безбедност људи; 

2) ниво трговине може угрозити опстанак популације дате дивље врсте у природи; 

3) је проценат угинућа примерака дате дивље врсте у транспорту превисок. 

У складу са потврђеним међународним уговорима, а у циљу заштите  дивљих врста 

из става 1. овог члана министар прописује:  

1) услове под којима се обавља увоз, извоз, унос, износ или транзит, трговина и 

узгој  дивљих врста из става 1. овог члана;  

2) издавање дозвола и других аката (потврда, мишљења и обавештења и др.);   

3) спискове  дивљих врста, њихових делова и деривата који подлежу издавању 

дозвола, односно других аката;  

4) дивље врсте, њихове делове и деривате чији је увоз односно извоз забрањен, 

ограничен или обустављен;  

5) изузетке од издавања дозволе и других аката;  

6) садржину, изглед и начин вођења регистра издатих дозвола и других аката;  

7) начин обележавања животиња или пошиљки;  

8) начин поступања са одузетим примерцима; 

9) начин спровођења надзора и вођења евиденције;  

10) израду извештаја и др. ” 

 

Члан 35. 

Наслов изнад члана и члан 95. мења се и гласи: 

„Пријава прекограничног промета строго заштићених, заштићених и алохтоних 

дивљих врста 

 

Члан 95. 

Прекогранични промет примерака строго заштићених и заштићених дивљих врста, 

њихових делова и деривата, као и увоз или унос живих примерака алохтоних дивљих 

врста обавезно се пријављује царинској служби, у складу са одредбама овог закона и 

другим прописима.  

Увозник, односно извозник примерака, као и физичко лице које уноси и износи 

примерке из става 1. овог члана, дужан је да о очекиваном времену доласка, односно 
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отпремања пошиљке, обавести министарство 48 сати пре вршења увоза или извоза, 

уколико је овај услов наведен у дозволи или акту из члана 94. став 1. овог закона. 

Ветеринарско здравствени и фитосанитарни преглед пошиљки из става 1. овог 

члана над којима постоји надлежност граничне ветеринарске и фитосанитарне инспекције 

спроводи се у складу са посебним прописима.  

Граничне прелазе на којима се може обављати увоз, извоз, унос, износ и транзит 

строго заштићених и заштићених дивљих врста, њихових делова и деривата, као и услове 

у погледу њихове опремљености и оспособљености за обављање тих послова, прописује 

министар и министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде.  

На граничним прелазима Министарство чини доступним јавности информације о 

условима и начину вршења прекограничног промета строго заштићених и заштићених 

дивљих врста.  

Уколико се прекогранични промет примерака строго заштићених, заштићених или 

алохтоних дивљих врста врши супротно прописаним условима, примерке одузима 

надлежни инспектор или царинска служба у складу са чланом 92. овог закона.” 

 

 

Члан 36. 

Члан 96. мења се и гласи: 

„Царинском контролом контролише се увоз, извоз, поновни извоз и транзит 

примерака из члана 95. став 1. овог закона, а посебно: 

1) да ли при преласку границе за примерке постоје важеће дозволе, потврде или 

друга акта издата у складу са прописом из члана 94. овог закона, и/или прописана 

документација друге државе издата у складу са Цитес конвенцијом; 

2) да ли примерци тј. садржај пошиљке одговара подацима наведеним у пропратној 

документацији. 

Царинска служба поступа са дозволама и потврдама на начин прописан прописом о 

прекограничном промету заштићених дивљих врста из члана 94. овог закона. 

Царинска служба без одлагања обавештава Министарство о откривању 

неправилности у вршењу прекограничног промета заштићених дивљих врста из члана 94. 

овог закона или потешкоћа у утврђивању дивљих врста при прегледу пошиљке. 

Ако се у поступку царинске контроле утврди да се ради о врстама које увозе, 

извозе, поновно извозе или су у транзиту, на начин супротан одредбама овог закона, 

одузимају се, а о одузетим врстама издаје се потврда. 

Одузете примерке, до окончања судског  поступка, царинска служба:  

1) може сама да чува у случају када се ради о мртвим примерцима, деловима и 

дериватима о трошку лица од којег су примерци одузети или да исте повери на чување 

Министарству; 

2) када се ради о живим примерцима уступа исте Министарству за потребе 

збрињавања у складу са овим закном.  

У случају из става 1. тачка 2) трошкове стручне провере садржаја пошиљке сноси 

увозник, односно извозник. 

Влада утврђује висину и начин плаћања таксе за стручну проверу садржаја 

пошиљке из става 3. овог члана.” 
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Члан 37.  

  У члану 103. став 5. после речи: „су установе” додају се речи: „на чије оснивање, 

организацију и рад се примењују прописи о јавним службама.” 

          После става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

„Права, обавезе и одговорности запослених у организацијама за заштиту природе 

уређују се у складу са општим прописима о раду, док се плате уређују у складу за 

прописом којим се уређују плате запослених у јавним службама које се финасирају из 

буџета Републике, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.” 

           Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8. 

 

Члан 38. 

У члану 110. после става 8. додаје се нови став 9. који гласи: 

„Чувар има статус службеног лица”. 

Досадашњи ст. 9. и 10.  постају ст. 10.  и11. 

У ставу 10. после речи: „ловства” додају се речи: „само на заштићеним подручјима 

површине мање од 100 ha.” 

Досадашњи став 10. који је постао став 11. брише се.  

 

Члан 39. 

У члану 111. став 1. мења се и гласи: 

 „Основни документи заштите природе су: Стратегија заштите природе Републике 

Србије (у даљем тексту: Стратегија), програми заштите природе аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе и извештаји о стању природе.” 

Додаје се став 2. који гласи: 

„Стратегија је основни инструмент за спровођење потврђених међународних 

уговора у области заштите природе којим се одређују дугорочни циљеви и мере  очувања 

биолошке и геолошке разноврсности и начин њиховог спровођења.” 

 

Члан 40.   

У члану 112. у ставу 2. после речи „природа” додаје се реч: „укључујући” а после 

речи: „ биодиверзитета” додају се речи: „предела и геонаслеђа”. 

Став 6. брише се. 

После става 5. додају се нови ст. 6. и 7.  који гласе: 

„Стратегија се израђује на основу извештаја о стању природе и нарочито садржи: 

начела и опште циљеве, оцену стања, посебне циљеве и активности за њихово спровођење 

као и могуће изворе финансирања.  

Извештај о стању природе израђује Завод у сарадњи са другим стручним и научним 

организацијама и другим јавним службама.” 

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Члан 41. 

У члану 119. у ставу 1. речи :„(у даљем тексту: инспектор)”бришу се. 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

„У вршењу инспекцијског надзора над прекограничним прометом и трговином 

строго заштићеним и заштићеним врстама, као и живим примерцима дивљих животиња 
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надлежни инспектор сарађује са овлашћеним лицем за издавање дозвола из члана 94. овог 

закона.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

После става 4. додају се ст. 5 и 6. који гласе: 

„Инспекцијски надзор из става 1. овог члана обавља се без претходног писаног 

обавештавања надзираног субјекта и прибављања писаног налога за инспекцијски 

надзор. 

Изузетно, инспектор може обавестити надзираног субјекта о почетку 

инспекцијског надзора ако процени да је такво обавештење потребно у циљу обављања 

надзора”.. 

 

 

Члан 42. 

После члана 119. додаје се наслов изнад члана и члан 119а који гласи: 

„Заједничко тело за спровођење надзора над прекограничним прометом и 

трговином дивљим врстама 

 

Члан 119а 

У вршењу надзора над прекограничним прометом и трговином дивљим врстама 

Министарство сарађује са царинском службом, полицијом и републичким јавним 

тужилаштвом. 

Министарство образује заједничко тело ради: планирања, праћења, усклађивања и 

предузимања заједничких мера и активности за спровођење надзора над прекограничним 

прометом и трговином дивљим врстама., у складу са прописима којима се уређује државна 

управа. 

Одлуком о образовању заједничког тела из става 1. овог члана уређују се питања 

програмирања и вршења обуке, координација надзора, извештавања о контроли 

прекограничног промета и трговине дивљим врстама и санкционисању незаконитих радњи 

из става 2. овог члана.”  

 

Члан 43. 

У члану 120. став 1. тач. 10), 21) и 22)  мењају се и гласе: 

„10) дивље врсте у прекограничном промету и трговини, односно да ли се 

прекогранични промет строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста биљака, 

животиња и гљива врши у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог 

закона;  

21) да ли се вештачко пресељавање и насељавање популација или делова 

популација аутохтоних дивљих врста врши у складу са одредбама овог закона;  

22) да ли се држање, узгој, обележавање и трговина примерцима дивљих врста 

обавља на прописан начин; ” 

После тачке 22) додаје се тачка 22а) која гласи: 

„22а) да ли су испуњени услови за рад зоолошког врта у складу са овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона.” 

 

Члан 44. 

У члану 121. став 1. тач. 9), 10), 21), 22) и 23) мењају се и гласе: 
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„9) нареди спровођење мера и услова заштите заштићених природних добара, 

заштићених дивљих биљних и животињских врста и гљива;  

10) забрани прекогранични промет строго заштићених, заштићених и алохтоних 

дивљих врста који се врши супротно одредбама овог закона и прописа донетих на основу 

овог закона и ратификованих међународних уговора. 

21) забрани вештачко пресељавање и насељавање популација или делова 

популација аутохтоних дивљих врста без дозволе или супротно прописаним условима;  

22) забрани држање, узгој и трговину примерцима строго заштићених, заштићених 

и алохтоних дивљих врста  који се врши супротно одредбама овог закона и прописа 

донетих на основу овог закона; 

23) забрани оштећивање или уништавање станишта строго заштићених и 

заштићених  дивљих врста;”  

После тачке 23) додаје се тачка 23а) која гласи:  

„23а) врши контролу држања, узгоја и трговине примерка строго заштићених, 

заштићених или алохтоних дивљих врста;”   

После тачке 24) додају се тач. 25) и 26) које гласе: 

”25) нареди власнику односно држаоцу примерка дивље врсте, да омогући 

инспектору, представнику овлашћене научне или стручне организације или ветеринару,  

узимање узорка крви или другог ткива примерка дивље врсте у његовом присуству, за 

потребу спровођења анализе; 

26) нареди извршење других законом прописаних обавеза у одређеном року” 

У ставу 5. после речи: „23)” додаје се запета и реч: „ 23а)”, а после речи:„ 24)”  

додаје се запета и речи: „ 25) и 26)”, 

 

Члан 45. 

У члану 123. став 1. додаје се нова тачка 1) која гласи:  

„1) примерке строго заштићених, заштићених и/или алохтоних дивљих врста при 

вршењу прекограничног промета, трговине и/или поседовања на територији Републике 

Србије, супротно овом закону, прописима донетим на основу овог закона и потврђеним 

међународним уговорима и наложи њихово чување, уз издавање потврде о одузетим 

примерцима; ” 

 Досадашње тач. 1) и 2) постају тач. 2) и 3). 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Са одузетим покретним заштићеним природним документима и примерцима 

дивљих врста из става 1. овог члана поступа се на примерен начин за њихово очување и 

заштиту, а на предлог овлашћене научне или стручне организације за живе примерке.” 

Став 5. брише се. 

Досадашњи став 2. постаје став 5.  

 

Члан 46. 

У члану 125. став 1. тачка. 5) мења се и гласи:  

„5) врши или покуша сакупљање и/или коришћење примерака строго заштићених 

или заштићених дивљих врста без дозволе, односно супротно прописаним условима (чл. 

75, 76. и 77); ”  

После тачке 5) додаје се тачка 5а) која гласи:  
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„5а) држи, тргује или покуша да тргује са примерцима строго заштићених или 

заштићених дивљих врста супротно чл. 86а, 90 и. 94. овог закона;” 

Тачка 6. мења се и гласи: 

„6) врши или покуша да изврши прекогранични промет, укључујући отпрему, 

транспорт и транзит, примерака строго заштићених, заштићених  или алохтоних дивљих 

врста без одговарајуће дозволе или потврде коју издаје Министарство, или користи  

дозволу или потврду која је поништена или чији је рок важења истекао (члан 94. став 4. 

тачка 1) и 3));”  

После тачке 6) додају се тач. 6а) и 6б) које гласе:  

„6а) врши или покуша прекогранични промет дивљих врста супротно издатој 

дозволи или потврди, односно користи дозволу или потврду издату за прекогранични 

промет за било који други примерак осим за онај за који је издата (94. став 4. тачка 2)); 

6б) користи лажну, фалсификовану дозволу или потврду за прекогранични промет 

примерака строго заштићених, заштићених или алохтоних дивљих врста, укључујући и 

исправу на којој су вршене неовлашћене измене (члан 94. став 4. тачка 4));” 

Тачка 7) мења се и гласи: 

„7) не изврши пријаву или изврши лажну пријаву прекограничног промета строго 

заштићених, заштићених или алохтоних дивљих врста у складу са чланом 95. овог 

закона.”  

Став 4. мења се и гласи: 

„За привредни преступ из става 1. овог члана, а нарочито у случају понављања 

привредног преступа, поред прописане новчане казне привредном друштву или другом 

правном лицу,  може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређене привредне 

делатности, а одговорном лицу заштитна мера забране вршења одређене дужности у 

трајању до десет година.” 

После става 4. додаје се став 5. који гласи: 

„За привредни преступ из става 1. тач. 5), 5а), 6), 6а), 6б) и 7) овог члана уз казну 

обавезно се изриче и заштитна мера трајног одузимања примерака строго заштићених, 

заштићених и алохтоних врста који су наведени у поништеним дозволама и потврдама, 

као и предмета који су употребљени или намењени за њихово извршење, односно који су 

настали тим извршењем.” 

 

Члан 47. 

Члан 126. тач. 12А), 17), 18), 20), 21), 22) и 24) мењају се и гласе:  

„12а) управља популацијама заштићених врста супротно прописаним условима  

(члан 76.); 

17) уноси алохтоне дивље врсте и њихове хибриде у слободну природу, односно у 

контролисане услове супротно члану 82. овог закона; 

18) врши премештање живих примерака аутохтоних дивљих врста без сагласности 

Министарства (члан 84.);  

20) држи примерке строго заштићених, заштићених или алохтоних врста дивљих 

животиња или не обележава или обележава примерке строго заштићених или заштићених 

диљих врста супротно прописаним условима (чл. 86, 88. и 94.); 

21) поседује примерке строго заштићених, заштићених или алохтоних врста 

дивљих животиња супротно члану 87. овог закона; 

22) узгаја дивље врстама супротно члану 89. овог закона; 
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24) поступа са нађеним примерцима строго заштићених и заштићених дивљих 

врста животиња супротно члану 93. овог закона;” 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„При одмеравању новчане казне суд узима у обзир вредност, статус заштите и број 

примерака дивље врсте која је предмет прекршаја и/или мишљење Министарства, 

овлашћене научне и стручне организације или судског вештака из области заштите и 

очувања дивљих врста.”      

Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6  постају ст. 4, 5,  6. и 7. 

Ст. 5, 6. и 7 мењају се и гласе: 

„За радње из члана 125. став 1. тач. 5), 5а), 6), 6а), 6б), и 7), као и за радње из става 

1. овог члана, казниће се предузетник за прекршај новчаном казном од 250.000 до 500.000 

динара.  

За радње из члана 125. став 1. тач. 5), 5а), 6), 6а), 6б), и 7), као и за радње из става 1. 

овог члана, казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном од 50.000 до 150.000 

динара или казном затвора до 30 дана. 

За прекршај из става 1. овог члана може се уз казну изрећи и заштитна мера 

одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење прекршаја, односно 

који су настали извршењем прекршаја.” 

После става 7. додају се ст. 8. и 9. који гласе: 

„За прекршај из ст. 5. и 6. овог члана уз казну обавезно се изриче и заштитна мера 

трајног одузимања примерака строго заштићених, заштићених и алохтоних врста који су 

наведени у поништеним дозволама и потврдама, као и предмета који су употребљени или 

намењени за њихово извршење, односно који су настали тим извршењем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

За прекршај из става 1. овог члана, поред прописане новчане казне правном лицу, 

односно предузетнику, може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређене 

делатности у трајању до три године, а одговорном лицу заштитна мера забране вршења 

одређених послова у трајању до једне године. ”   

 

Члан 48. 

У члану 127. у тачки 10) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 

11) која гласи: 

„11) не прибави сагласност надлежног органа на средоњорочни, односно годишњи  

програм заштите природних добара  (члан 104. став 2.).” 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 49. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које  поседује живе примерке дивљих 

животиња чије држање је забрањено или ограничено дужно је да примерке пријави 

Министарству најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона из (члан 

86. став 8.).  

 

Члан 50. 

Правно лице које држи дивље животиње у склопу постојећег зоолошког врта, а које 

до дана ступања на снагу овог закона није Министарству пријавило зоолошки врт дужно 
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је да поднесе пријаву Министарству у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 

закона (члан 86а. став 1.). 

Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се: 

1. акт о оснивању; 

2. извод из одговарајућег регистра; 

3. докази и документа о зоолошком врту, условима за држање животиња, врстама  

и количинама животиња, опреми, средствима за рад и другим добрима са којима 

располаже. 

По истеку рока из става 2. овог члана Министарство, у року који не може бити 

дужи од 90 дана, обавештава подносиоца пријаве о условима за издавање дозволе у складу 

са овим законом. 

Правно лице из става 2. овог члана дужно је да у року од шест месеци по добијању 

обавештења из става 4. овог члана достави Министарству програм мера и динамику 

прилагођавања рада зоолошког врста прописаним условима за период до 31. децембра 

2017. године. 

 

Члан 51. 

Правна лица, предузетници и физичка лица која поседују мртве примерке, делове и 

деривате животињских врста које су строго заштићене CITES конвенцијом, дужни су да 

поседовање истих пријаве најкасније 180 дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 

87. став 5.). 

 

Члан 52. 

Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од годину 

дана од дана ступања на снагу овог закона.  

 

Члан 53. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
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ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Значење израза 

Члан 4. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) активност у природи је свако привремено или трајно деловање човека на 

природу које може нарушити природну равнотежу, ако то деловање није у циљу заштите и 

очувања природе; 

2) алохтона врста је врста која је у екосистеме НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ доспела намерним или ненамерним уношењем; 

3) аутохтона врста је врста која је природно распрострањена у екосистемима 

наших подручја; 

3) АУТОХТОНА ВРСТА ЈЕ ВРСТА КОЈА ЈЕ ПРИРОДНО РАСПРОСТРАЊЕНА У 

ЕКОСИСТЕМИМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 

4) биолошка разноврсност (биодиверзитет) јесте свеукупност гена, врста и 

екосистема на Земљи или неком јасно одређеном подручју; 

5) врста је група природних јединки односно популација у оквиру којих се јединке 

међусобно слободно укрштају и дају плодно потомство, а репродуктивно су изоловане од 

других група јединки односно популација; 

5) ВРСТА ЈЕ ОСНОВНА ТАКСОНОМСКА КАТЕГОРИЈА КОЈА ПРЕДСТАВЉА 

СКУП РЕПРОДУКТИВНО ИЗОЛОВАНИХ ОРГАНИЗАМА (МИКРООРГАНИЗАМА, 

АЛГИ, ГЉИВА, ЛИШАЈЕВА, БИЉАКА И ЖИВОТИЊА), ОДНОСНО ПОПУЛАЦИЈА, 

КОЈЕ СЕ МЕЂУСОБНО УКРШТАЈУ И ДАЈУ ПЛОДНО ПОТОМСТВО, А У СМИСЛУ 

ОВОГ ЗАКОНА ОДНОСИ СЕ НА ВРСТЕ И НИЖЕ СИСТЕМАТСКЕ КАТЕГОРИЈЕ 

УКОЛИКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ НАЗНАЧЕНО; 

6) геолошка разноврсност (геодиверзитет) јесте скуп геолошких формација и 

структура, појава и облика геолошке грађе и геоморфолошких карактеристика различитог 

састава и начина постанка и разноврсних палеоекосистема мењаних у простору под 

утицајима унутрашњих и спољашњих геодинамичких чинилаца током геолошког времена; 

7) геонаслеђе су све геолошке, геоморфолошке, педолошке и посебне археолошке 

вредности настале током формирања литосфере, њеног морфолошког уобличавања и 

међузависности природе и људских култура, које представљају укупну геолошку 

разноврсност и имају научни значај за проучавање развоја Земље; 
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7)ГЕОПАРК ЈЕ ГЕОГРАФСКО ПОДРУЧЈЕ СА ЈАСНО ОДРЕЂЕНОМ 

ГРАНИЦОМ И ДОВОЉНО ВЕЛИКОМ ПОВРШИНОМ, КОЈА САДРЖЕ ВЕЛИКИ БРОЈ 

ГЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА ОД ПОСЕБНОГ НАУЧНОГ, ЕСТЕТСКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ ЗНАЧАЈА, НА КОЈОЈ СЕ ШТИТИ И ПРОМОВИШЕ ГЕОЛОШКО 

НАСЛЕЂЕ КРОЗ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И КОРИШЋЕЊЕ; 

7А) ГЕОЗАШТИТА (ГЕОКОНЗЕРВАЦИЈА) ЈЕ СКУП МЕРА И АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И 

ПРОМОЦИЈЕ ГЕОДИВЕРЗИТЕТА И ГЕОНАСЛЕЂА; 

7Б) ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА СУ РАРИТЕТНИ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ  

ГЕОЛОШКИ, ПЕДОЛОШКИ И ГЕОМОРФОЛОШКИ ОБЛИЦИ, ПОЈАВЕ И ПРОЦЕСИ, 

ИЗДВОЈЕНИ КАО ПОСЕБНЕ ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ ОД ИЗУЗЕТНОГ НАУЧНОГ, 

КУЛТУРНОГ, ЕСТЕТСКОГ, ТУРИСТИЧКОГ И ДРУГОГ ЗНАЧАЈА, И МОГУ БИТИ 

ПОКРЕТНИ И НЕПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА. 

7В) ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА (ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА ЕXSITU) СУ 

ПОЈЕДИНАЧНИ ГЕОЛОШКИ ОБЛИЦИ И ПОЈАВЕ: УЗОРЦИ СТЕНА, МИНЕРАЛА И 

РУДА, ПРИМЕРЦИ ФОСИЛА (МУЗЕЈИ, ИЗЛОЖБЕ, РАДИОНИЦЕ, ПРЕДАВАЊА, 

КОЛЕКЦИЈЕ, ФИЛМОВИ...);  

7Г) НЕПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА (ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА IN SITU) 

СУ ДЕЛОВИ ПРОСТОРА ИЛИ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ЈАСНО ИЗРАЖЕНИХ 

ГЕОЛОШКИХ, ГЕОМОРФОЛОШКИХ И ПЕДОЛОШКИХ ОДЛИКА: ГЕОЛОШКИ 

ПРОФИЛИ И ИЗДАНЦИ, ОБЛИЦИ ПОВРШИНСКОГ И ПОДЗЕМНОГ РЕЉЕФА, 

ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА (ПРИРОДНО ОКРУЖЕЊЕ, ПРИРОДНИ СПОМЕНИЦИ, 

ФЕНОМЕНИ И ПОЈАВЕ);  

8) генотип фосила је типична врста за неки род фосила, којој припадају све 

индивидуе у оквиру те врсте рода и која одговара холотипу; 

9) генетичка разноврсност је укупан број и укупна разноврсност гена, односно 

генетичких информација садржаних у свим појединачним врстама биљака, животиња, 

гљива и микроорганизама; 

10) генски фонд је укупан број гена или количина генетске информације коју 

поседују сви чланови популације сексуално репродуктивних организама; 

10) ГЕНСКИ ФОНД ЈЕ УКУПАН БРОЈ ГЕНА ИЛИ КОЛИЧИНА ГЕНЕТИЧКЕ  

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈУ ПОСЕДУЈУ СВИ ЧЛАНОВИ ПОПУЛАЦИЈЕ СЕКСУАЛНО И 

АСЕКСУАЛНО РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНИЗАМА; 

11) генетички материјал је сваки материјал биљног, животињског, микробског или 

другог порекла који садржи функционалне јединице наслеђивања; 

12) дериват је органски или неоргански продукт живих организама, парогови 

јелена, кљове вепра, оклоп корњаче и друго; 
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12) ДЕРИВАТ ЈЕ СВАКИ ПРЕРАЂЕНИ ДЕО ЖИВОТИЊЕ, БИЉКЕ, ГЉИВЕ, КАО 

И ЊИХОВ ОРГАНСКИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ ПРОДУКТ;  

13) дивља врста је врста из природе која није била под утицајем човека и нема 

последица насталих укрштањем и/или селекцијом или узгојним активностима; 

13) ДИВЉЕ ВРСТЕ СУ СВЕ ВРСТЕ ЖИВОТИЊА, БИЉАКА И ГЉИВА КОЈЕ СУ 

ПРИРОДНО ЕВОЛУИРАЛЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ХИБРИДЕ И СВЕ ПРИМЕРКЕ 

РАЗМНОЖЕНЕ У ЗАТОЧЕНИШТВУ ИЛИ ПОД ВЕШТАЧКИМ УСЛОВИМА, ИЗУЗЕВ 

ПРИПИТОМЉЕНИХ РАСА НА ЧИЈИ ЕВОЛУЦИОНИ ПРОЦЕС ЈЕ УТИЦАО ЧОВЕК 

РАДИ СОПСТВЕНИХ ПОТРЕБА; 

14) минералне друзе су кристали који се јављају као скуп исте или различите врсте 

који леже на заједничкој подлози; 

15) евидентирана природна добра су подручја, врсте и покретна природна 

документа од значаја за заштиту, а за која није покренут или спроведен поступак заштите; 

           16) еколошка мрежа је скуп функционално повезаних или просторно блиских 

еколошки значајних подручја, која биогеографском заступљеношћу и 

репрезентативношћу значајно доприносе очувању биолошке разноврсности, укључујући и 

еколошки значајна подручја Европске уније НАТУРА 2000; 

 

16а) еколошки значајна подручја Европске уније НАТУРА 2000 чине посебна 

подручја за очување станишта и врста и подручја посебне заштите за очување станишта 

одређених врста птица, у складу са прописима Европске уније о заштити станишта и 

заштити птица; 

17) еколошки коридор је еколошка путања и/или веза која омогућава кретање 

јединки популација и проток гена између заштићених подручја и еколошки значајних 

подручја од једног локалитета до другог и који чини део еколошке мреже; 

18) еколошки значајна подручја су делови еколошке мреже значајни за очување 

врста, одређених типова станишта и станишта одређених врста од значаја за Републику 

Србију, у складу са општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним 

међународним уговорима;, 

19) 18) екосистем (биогеоценоза) јесте структурно, функционално и динамички 

сложен и јединствен еколошки систем у коме се међусобно прожимају утицаји биотопа и 

биоценозе (абиогена и биогена); 

20) 19) ендемична врста је врста чије је распрострањење ограничено на одређено 

јасно дефинисано географско подручје; 

21) еx situ заштита је активна мера заштите врста која обухвата активности на 

очувању, гајењу и размножавању врста на местима ван њихових природних станишта, као 
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што су ботаничке баште, баште, вртови, арборетуми, алпинетуми, зоолошки вртови, 

акваријуми, тераријуми, банке гена, семена, плодова и вегетативних делова, као и 

специјализоване лабораторије; 

„20) EX SITU ОЧУВАЊЕ ЈЕ ОЧУВАЊЕ КОМПОНЕНАТА БИОЛОШКЕ И 

ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ ВАН ЊИХОВИХ ПРИРОДНИХ СТАНИШТА; 

22) 21) животна заједница (биоценоза) јесте скуп свих популација које живе 

заједно на истом станишту (биотопу) које граде функционалне заједнице; 

23) 22) замка је средство намењено за задржавање, хватање или усмрћивање 

животиња; 

24) 23) заштита природе је низ мера и активности усредсређених на спречавање 

оштећења природе, природних вредности и природне равнотеже; 

25) заштићене врсте су органске врсте које су заштићене законом; 

24) ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ СУ  ДИВЉЕ ВРСТЕ КОЈЕ СУ ЗАШТИЋЕНЕ 

МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА И/ИЛИ ОВИМ ЗАКОНОМ; 

26) 25) заштићена подручја јесу подручја која имају изражену геолошку, 

биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и због тога се актом о заштити 

проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса; 

26а) 25а)заштитна зона је простор изван граница заштићеног подручја, еколошки 

значајног подручја и/или еколошког коридора који може бити одређен приликом 

установљавања тих подручја, ради спречавања, односно ублажавања спољних утицаја; 

27) заштићена природна добра су заштићена подручја, заштићене врсте и покретна 

заштићена природна документа; 

26) ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СУ ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА, 

ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ И ПОКРЕТНА ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА 

ДОКУМЕНТА;  

28) 27) зоолошки врт је било која трајна установа где се држе дивље врсте 

животиња ради излагања јавности седам или више дана годишње, са изузетком циркуса, 

продавница кућних љубимаца и установа које не излажу јавности значајан број животиња 

или врста; 

29) инвазивна врста је страна врста која уношењем и/или ширењем угрожава друге 

врсте и укупну биолошку разноврсност; 

28) ИНВАЗИВНА АЛОХТОНА ВРСТА ЈЕ АЛОХТОНА И ДРУГА ВРСТА КОЈА  

УНОШЕЊЕМ У ПРИРОДУ И/ИЛИ ШИРЕЊЕМ УГРОЖАВА БИОЛОШКУ 

РАЗНОВРСНОСТ И ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ, А ПОРЕД ТОГА МОЖЕ ДА 

УГРОЖАВА И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ИЛИ ПРИЧИЊАВА МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ; 
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30) 29) индикаторска врста је врста осетљива на промене услова у животној 

средини која се због тога може користити за процену општег стања природе и животне 

средине; 

31) интродукција је намерно или ненамерно уношење врсте на територију и у 

екосистеме у којима до тада није живела; 

32) 31) ин ситу заштита је активна мера заштите која обухвата заштиту 

популација врсте на природном станишту, очување природних екосистема, очување и 

опоравак популација на њиховим природним стаништима, као и очување појава 

геодиверзитета наместу настанка или налазишта стена, руда, минерала, кристала и фосила; 

33) 32) ишчезла врста је она врста за коју нема сумње да је и последњи примерак 

ишчезао; 

34) 33) ишчезла врста у природи је она врста које више нема у природи али се 

јединке могу наћи у зоолошким вртовима, ботаничким баштама и другим местима, а које 

се могу еxsituметодама узгајати за потребе реинтродукције; 

 35)34) кишобран врсте су врсте чијом заштитом уједно штитимо и већи број 

других врста на истом станишту, а које су мање познате или их је тешко штитити на други 

начин; 

36) 35) кључне врсте су оне врсте чије присуство или одсуство има суштински 

ефекат на остатак биоценозе (екосистема); 

37) 36) корисник заштићеног подручја је правно лице, предузетник, физичко лице 

или други субјекат који у заштићеном природном подручју обавља послове, делатности, 

односно користи природно добро и/или његове ресурсе, погодности и одлике; 

38) 37) крајње угрожена врста је врста суочена са највишом вероватноћом 

ишчезавања у природи у непосредној будућности, што се утврђује у складу са 

међународно прихваћеним критеријумима; 

39) 38) кристал је сваки минерал који има правилну унутрашњу грађу и правилан 

спољашњи облик и огледа се у геометријски правилним, глатким и сјајним површима 

и/или пљоснима; 

40) 39) лектотип је примерак из типске серије који представља дупликат холотипа, 

а сакупљен је кад и холотип; 

41) 40) локални ендемит је врста ужег распрострањења које не прелази величину 

једне биогеографске провинције; 

42) 41) минерали су самородни хомогени хемијски елементи или једињења у виду 

кристализоване или аморфне материје, одређене структуре, облика и састава, који нису 

минералне сировине; 
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43) 42) одрживо коришћење природних добара и/или ресурса је коришћење 

компонената биодиверзитета или геодиверзитета на начин и у обиму који не води ка 

дугорочном смањењу биодиверзитета, односно геодиверзитета, одржавајући њихов 

потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и будућих генерација; 

43а) 42А) оцена прихватљивости је поступак којим се процењује да ли постоји 

вероватноћа да спровођење планова, основа, програма, пројеката, радова и активности, 

који сами или у комбинацији са другим плановима, основама, програмима, пројектима, 

радовима и активностима, могу имати значајан утицај на циљеве очувања и целовитост 

еколошки значајних подручја; 

44) 43) очување природе је низ мера и активности које се спроводе ради заштите 

или обнављања природних станишта и популација дивљих врста у циљу очувања њиховог 

повољног стања, природних екосистема и предеоне разноврсности; 

45) 44) оштећење природе јесте појава настала услед мењања природних процеса у 

толикој мери да је нарушена природна равнотежа или су уништене природне вредности. 

Оштећење природе може бити узроковано природним и вештачким процесима, појавама и 

непогодама (клизишта, одрони, земљотреси, поплаве, пожари итд.); 

46) 45) паратип је примерак врсте који је одређен пре описивања номиналне врсте; 

47) 46) план управљања заштићеног подручја је документ којим субјекат задужен 

за управљање заштићеним подручјем планира мере и активности заштите, очувања, 

унапређења и коришћења заштићеног подручја; 

48) 47) планови управљања природним ресурсима и добрима су планске и/или 

програмске основе за управљање, газдовање и коришћење природних ресурса и добара у 

привредне, социјалне и еколошке намене и/или сврхе прописане на основу посебних 

закона; 

49) 48) пећински накит су различити облици и појаве таложења кристалног 

калцијум карбоната у спелеолошким објектима (сталактити, хеликтити, сталагмити, 

стубови, саливи, драперије, кадице и друго); 

50) 49)  пећински седимент је у спелеолошким објектима наталожен или на други 

начин одложен речни материјал (песак, шљунак), глина, дробина, блокови стена и бигар; 

51) 50) повољно стање врсте је стање у којем популације врсте имају перспективу 

дугорочног опстанка као животно способни део природног еколошког система и када се 

еколошко подручје распрострањености врсте не смањује нити постоји вероватноћа да ће 

се у предвидљивој будућности смањити; 

52) 51) повољно стање типа природног станишта је стање типа природног 

станишта у којем је његово подручје распрострањености стабилно или је у порасту, када 

су специфична структура и функције неопходне за дугорочно очување присутни или ће 

бити присутни у предвидљивој будућности и када је статус заштите њихових типичних 



30 

 

врста повољан. Природно станиште је угрожено ако није у повољном стању и/или му 

прети нестанак; 

53) 52) покретна заштићена природна документа су делови геолошког, 

палеонтолошког и биолошког наслеђа који имају изузетан научни и образовни значај; 

54) 53) популација је просторно и временски интегрисана група јединки исте врсте 

која располаже заједничким скупом наследних фактора, насељава одређени простор, 

припада одређеном екосистему, а у оквиру које су јединке међусобно повезане 

првенствено односима репродукције; 

55) 54) праћење стања (мониторинг) јесте планско, систематско и континуално 

праћење стања природе, односно делова биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, 

као део целовитог система праћења стања елемената животне средине у простору и 

времену; 

56) 55) предео је одређена територија чији карактер представља специфичан спој 

природних и створених вредности карактеристичних за дати регион; 

57) 56) предеони елеменат је најмања, релативно хомогена еколошка јединица 

структуре предела, било природног или антропогеног порекла; 

58) 57) предеона разноврсност је структурираност простора настала у интеракцији 

(међудејству) природних и/или створених предеоних елемената одређених биолошких, 

климатских, геолошких, геоморфолошких, педолошких, хидролошких, културно-

историјских и социолошких обележја; 

57А) ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ЈЕ УВОЗ, УНОС, УНОШЕЊЕ ИЗ МОРА НА 

ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ИЗВОЗ ИЛИ ИЗНОС ИЗ ТЕРИТОРИЈЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ТРАНЗИТ ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ ВРСТА, ЊИХОВИХ ДЕЛОВА И ДЕРИВАТА; 

57Б) ПРИМЕРАК ЈЕ СВАКА ЖИВОТИЊА, БИЉКА ИЛИ ГЉИВА, БЕЗ ОБЗИРА 

ДА ЛИ ЈЕ ЖИВА ИЛИ МРТВА, КОЈА ПРИПАДА ДИВЉИМ ВРСТАМА, СВАКИ ЊЕН 

ДЕО ИЛИ ДЕРИВАТ; 

57В) приоритетни типови станишта и приоритетне врсте су они типови 

станишта и врсте који су као такви утврђени у Републици Србији, у складу са 

општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним 

уговорима; 

57Г) ПРИХВАТИЛИШТЕ ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ИЛИ ПРОСТОР ОСПОСОБЉЕН ЗА 

ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ 

ЖИВОТИЊА ЗА КОЈЕ ВЕТЕРИНАР И/ИЛИ СТРУЧНО ЛИЦЕ ОЦЕНИ ДА НИСУ 

СПОСОБНЕ ДА САМОСТАЛНО ОПСТАНУ У ПРИРОДИ, И/ИЛИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ 

ОДУЗИМАЊА, ЗАПЛЕНЕ ИЛИ ДРУГИХ МЕРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; 
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59) 58) природа представља јединство геосфере и биосфере, изложено 

атмосферским променама и различитим утицајима и обухвата природна добра и природне 

вредности које се исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу; 

60) природне вредности су природни ресурси као обновљиве или необновљиве 

геолошке, хидролошке и биолошке вредности који се, директно или индиректно, могу 

користити или употребити, а имају реалну или потенцијалну економску вредност и 

природна добра као делови природе који заслужују посебну заштиту; 

60) 59) ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ ЈЕСУ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ КОЈИ ЗАСЛУЖУЈУ 

ПОСЕБНУ ЗАШТИТУ ЗБОГ СВОЈЕ ОСЕТЉИВОСТИ, УГРОЖЕНОСТИ ИЛИ 

РЕТКОСТИ, РАДИ ОЧУВАЊА БИОЛОШКЕ, ГЕОЛОШКЕ И МОРФОЛОШКЕ И 

ПРЕДЕОНЕ РАЗНОВРСНОСТИ, ПРИРОДНИХ ПРОЦЕСА И 

ЕКОСИСТЕМСКИХУСЛУГА ИЛИ РАДИ НАУЧНОГ, КУЛТУРНОГ, ОБРАЗОВНОГ, 

ЗДРАВСТВЕНО-РЕКРЕАТИВНОГ И ДРУГОГ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА. 

61) 60) природна равнотежа је стање међусобно уравнотежених односа и утицаја 

живих бића међу собом и с њиховим стаништем. Природна равнотежа је нарушена, када 

се поремети квантитативна или квалитативна структура животних заједница, оштети или 

уништи станиште, уништи или промени способност деловања еколошког састава, прекине 

међусобна повезаност појединих еколошких састава или проузрокује значајнија 

изолованост појединих популација; 

62) 61) рањива врста је она врста која се суочава с високом вероватноћом да ће 

ишчезнути у природним условима у некој средње блиској будућности; 

63) 62) режим заштите јесте скуп мера и услова којима се одређује начин и степен 

заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног природног добра; 

64) 63) реинтродукција је метод заштите и очувања биолошке разноврсности 

вештачким враћањем врсте на некадашња станишта са којих је ишчезла или на станишта 

на којима је бројност њене популације драстично смањена; 

65) 64) реликтна врста је она врста која је у далекој прошлости имала широко 

распрострањење, а чији је данашњи ареал (остатак) сведен на просторно мале делове; 

66) 65) санација природе су мере које се предузимају за заустављање оштећења 

природе, побољшања стања и функционалности; 

67) 66) синтипови фосила су сви примерци из једне серије за коју не постоји 

холотип; 

68) 67) спелеолошки објекат је подземна шупљина у облику канала, ходника и 

дворана различитих димензија, нагиба и изгледа настала природним процесима 

првенствено у кречњацима и доломитима али и у другим стенама; 

69) 68) станиште је географски јасно одређен простор у коме конкретна заједница 

биљака, животиња, гљива и микроорганизама (биоценоза) ступа у интеракцију са 
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абиотичким факторима (земљишта, клима, количина и квалитет воде и др.) формирајући 

функционалну целину; 

70) 69) станиште врстa су она станишта у којима популације конкретне врсте 

имају услове за опстанак у дужем временском периоду, односно простор у коме конкретна 

врста реализује било коју фазу свог животног циклуса; 

71) 70)стеноендемит је врста чије је распрострањење ограничено на веома мало 

подручје, односно један локалитет (планински врх, гребен, клисура и слично); 

71а) 70А) тип станишта је скуп или група станишта која су по својим биотичким 

и абиотичким карактеристикама веома слична; 

72) 71) типови предела су категорије предела чија је јединственост и квалитет 

одређен еколошким, структурним, физиогномским, историјским, социо-економским и 

естетским обележјима; 

73) 72) угрожена врста јесте она врста која се суочава са високом вероватноћом да 

ће ишчезнути у природним условима у блиској будућности што се утврђује у складу са 

општеприхваћеним међународним критеријумима; 

74) 73) унапређење природе је низ мера и активности које су потребне за 

обнављање природних станишта и популација како би се они довели у повољно природно 

стање, као и низ активности на ревитализацији и санацији природних екосистема и 

предела; 

75) 74) фосили су остаци, сачувани у целини или деловима, биљних и животињских 

организама који су живели у прошлости, укључујући и трагове изумрлих организама, а 

служе као материјални докази на основу којих се поуздано реконструише геолошка 

прошлост; 

76) 75) холотип фосила је врста која је одређена и служи као еталон за све друге 

одредбе и тај један примерак се чува у Природњачком музеју; 

77) 76) холотип је оригинални примерак на основу кога је дат опис врсте и њено 

име; 

78) 77) црвена књига је научностручна студија угрожених дивљих врста 

распоређених по категоријама угрожености и факторима угрожавања; 

79)78) црвена листа је списак угрожених дивљих врста распоређених по 

категоријама угрожености. 
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1. Планирање, уређење и коришћење простора, природних ресурса, 

заштићених подручја и еколошке мреже 

 

Члан 8. 

Планирање, уређење и коришћење простора, природних ресурса, заштићених 

подручја и еколошке мреже спроводи се на основу просторних и урбанистичких планова, 

планске и пројектне документације, управљања и коришћења природних ресурса и добара 

у рударству, енергетици, саобраћају, водопривреди, пољопривреди, шумарству, ловству, 

рибарству, туризму и другим делатностима од утицаја на природу, у складу са мерама и 

условима заштите природе. 

ОСНОВЕ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ 

ОБУХВАТАЈУ ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ ИЛИ ЧИЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ МОЖЕ ИМАТИ 

ЗНАЧАЈАН НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА ЦИЉЕВЕ ОЧУВАЊА И ЦЕЛОВИТОСТ 

ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНОГ ПОДРУЧЈА, ДОНОСЕ СЕ УЗ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ 

МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

ОСНОВЕ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРАЈУ 

БИТИ УСАГЛАШЕНИ СА АКТОМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА, 

ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ И СМЕРНИЦАМА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНИМ ПОДРУЧЈИМА. 

Коришћење простора, природних ресурса и заштићених подручја дозвољено је на 

начин предвиђен овим и другим законима. 

Носилац пројекта, односно правно лице, предузетник и физичко лице које користи 

природне ресурсе, обавља грађевинске и друге радове, активности и интервенције у 

природи дужно је да поступа у складу са мерама заштите природе утврђеним у плановима, 

основама и програмима и у складу са пројектно-техничком документацијом, на начин да 

се избегну или на најмању меру сведу угрожавање и оштећење природе. 

Правно лице, предузетник и физичко лице из става 3. овог члана дужно је да по 

престанку радова и активности изврши санацију, односно рекултивацију у складу са овим 

законом и другим прописима. 

Услови заштите природе 

Члан 9. 

У поступку израде планова, основа, програма, пројеката, радова и активности из 

члана 8. овог закона прибављају се услови заштите природе које издаје надлежни завод за 

заштиту природе (у даљем тексту: завод). 

Акт о условима заштите природе садржи нарочито: 
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1) податке о природним вредностима, посебно биљног и животињског света, 

објеката геонаслеђа и предела у границама просторног обухвата документа из става 1. 

овог члана и просторном окружењу; 

2) податке о заштићеним природним добрима, укључујући природна добра 

планирана за заштиту и у поступку заштите; 

3) податке о еколошки значајним подручјима и типовима станишта; 

3) ПОДАТКЕ О ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНОМ ПОДРУЧЈУ; 

4) податке о установљеним режимима и мерама заштите и коришћења природних 

вредности и добара и еколошки значајних подручја; 

5) процену да ли се планирани радови и активности могу реализовати са 

становишта циљева заштите природе и донетих прописа и докумената; 

6) услове, односно забране и ограничења под којима се планирани радови и 

активности могу реализовати КАО И ПОТРЕБУ ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ;  

7) биолошке, техничке и технолошке мере заштите природе које треба применити;  

8) правни и стручни основ за утврђене услове и мере.; 

8) ПРАВНИ И СТРУЧНИ ОСНОВ ЗА УТВРЂЕНЕ УСЛОВЕ И МЕРЕ, ОДНОСНО 

ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА; 

9)КОМПЕНЗАЦИЈСКЕ МЕРЕ, УКОЛИКО ПОСТОЈИ ОСНОВ, У СКЛАДУ СА 

ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ЗАВОД ЋЕ, УМЕСТО УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ИЗДАТИ МИШЉЕЊЕ О 

ПОТРЕБИ ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА 

УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ УСТАНОВИ ПОТРЕБА О ПОКРЕТЊУ ПОСТУПКА 

ИЗРАДЕ ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ. 

 

Уз захтев за издавање акта о условима заштите природе прилажу се: 

1) подаци о врсти и носиоцу израде документа из става 1. овог члана и 

инвеститору; 

2) подаци о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и 

графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана; 

3) кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних активности на 

његовој реализацији и главних очекиваних резултата, а за пројекат идејно решење. 

Акт о условима заштите природе завод издаје решењем.  
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Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања акта не 

отпочне радове и активности за које је акт о условима заштите природе издат, дужан је да 

прибави нови акт.  

За прикупљање и процену информација неопходних за издавање акта о условима 

заштите природе плаћа се накнада ТАКСА. 

Висину и начин обрачуна и наплате накнаде из става 6. овог члана, обвезнике 

накнаде и ослобађање или умањење од обавезе плаћања накнаде утврђује завод, уз 

сагласност Владе. 

ВИСИНУ И НАЧИН ОБРАЧУНА И НАПЛАТЕ ТАКСЕ  ИЗ СТАВА 7. ОВОГ 

ЧЛАНА ОБВЕЗНИКЕ ТАКСЕ И ОСЛОБАЂАЊЕ ИЛИ УМАЊЕЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ 

ПЛАЋАЊА ТАКСЕ УТВРЂУЈЕ ЗАВОД, УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА. 

На акт о условима заштите природе може се изјавити жалба министарству 

надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) у року 

од 15 дана, а на територији аутономне покрајине органу надлежном за послове заштите 

животне средине аутономне покрајине.  

Орган надлежан за доношење, односно усвајање документа из става 1. овог члана 

прибавља акт о испуњености услова заштите природе из става 2. овог члана. 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ДОНОШЕЊЕ, ОДНОСНО УСВАЈАЊЕ ДОКУМЕНТА 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИБАВЉА ОД ЗАВОДА МИШЉЕЊЕ О 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА.” 

 

 

 

Оцена прихватљивости 

 

Члан 10. 

Уколико се у поступку издавања услова заштите природе из члана 9. утврди да 

постоји вероватноћа да планови, основе, програми, пројекти, радови и активности могу 

имати значајан утицај на циљеве очувања и целовитост еколошки значајног подручја, 

Министарство, орган надлежан за послове заштите животне средине аутономне покрајине, 

односно орган надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне 

самоуправе, спроводи оцену прихватљивости. 

ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВОСТИ ЗА ЕКОЛОШКУ МРЕЖУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВОСТИ) ЈЕ ПОСТУПАК КОЈИМ СЕ ОЦЕЊУЈЕ МОГУЋ УТИЦАЈ 
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СТРАТЕГИЈЕ, ПЛАНА, ОСНОВЕ, ПРОГРАМА, ПРОЈЕКТА, РАДОВА ИЛИ 

АКТИВНОСТИ НА ЦИЉЕВЕ ОЧУВАЊА И ЦЕЛОВИТОСТИ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ. 

ПОСТУПАК ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ СПРОВОДИ МИНИСТАРСТВО, 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПЛАН, 

ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ, РАДОВЕ ИЛИ АКТИВНОСТИ КОЈИ САМ ИЛИ С ДРУГОМ 

СТРАТЕГИЈОМ, ПЛАНОМ, ПРОГРАМОМ, ПРОЈЕКТОМ, РАДОВИМА ИЛИ 

АКТИВНОСТИМА  МОЖЕ ИМАТИ ЗНАЧАЈАН НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА ЦИЉЕВЕ 

ОЧУВАЊА И  НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА ЦЕЛОВИТОСТ ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНОГ 

ПОДРУЧЈА, УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНЕ УСЛОВЕ ЗАВОДА. 

За СТРАТЕГИЈЕ, планове, основе и програме за које се, у складу са посебним 

законом, спроводи поступак стратешке процене и за пројекте, радове и активности за које 

се у складу са посебним законом, спроводи поступак процене утицаја, оцена 

прихватљивости спроводи се у оквиру тих поступака. 

ЗА РАДОВЕ И АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ ОЦЕНИ ПОТРЕБА СПРОВОЂЕЊА 

ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОВАЈ ПОСТУПАК СПРОВОДИ У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

У случају када се на основу оцене прихватљивости утврди да планови, основе, 

програми, пројекти, радови и активности могу имати значајан НЕГАТИВАН утицај на 

циљеве очувања и НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА нцеловитост еколошки значајног 

подручја,надлежни орган ће одбити давање сагласности. 

 

У случају сумње сматраће се да планови, основе, програми, пројекти, радови и 

активности, могу имати значајан НЕГАТИВАН утицај на циљеве очувања и НЕГАТИВАН 

УТИЦАЈ НА целовитост еколошки значајног подручја. 

У случају када се на основу оцене прихватљивости утврди да планови, основе, 

програми, пројекти, радови и активност могу имати значајан НЕГАТИВАН утицај на 

циљеве очувања и НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА целовитост еколошки значајног подручја 

надлежни орган ће дати сагласност, само под следећим условима: 

1) уколико не постоји друго алтернативно решење; 

2) у односу на еколошки значајна подручјау којима се налази макар један 

приоритетни тип станишта и/или приоритетна врста, само уколико постоје императивни 

разлози преовладавајућег јавног интереса, који се односе на заштиту здравља људи и јавне 

сигурности, на корисне ефекте од примарне важности за животну средину; уколико 

постоје други преовладавајући разлози од јавног интереса уз претходно прибављено 

мишљење Европске комисије. У односу на сва осталаеколошки важна подручја СВЕ 

ОСТАЛЕ ДЕЛОВЕ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ само уколико постоје други императивни 
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разлози од јавног интереса, укључујући интересе социјалне или економске природе, који 

претежу у односу на интерес очувања ових подручја; 

3) уколико је могуће предузети компензацијске мере из члана 12. овог закона, 

неопходне за очување свеукупне кохерентности еколошке мреже. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОЦЕНЕ 

ПРИХВАТЉИВОСРИ МОЖЕ ДА ОБРАЗУЈЕ СТРУЧНУ КОМИСИЈУ ОДНОСНО 

ОВЛАСТИ СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ О ОЦЕНИ ПРИХВАТЉИВОСТИ У 

ОКВИРУ ПОСТУПАКА ИЗ СТ. 3.И 4. ОВОГ ЧЛАНА КОЈИ СЕ СПРОВОДЕ У СКЛАДУ 

СА ОВИМ И ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ. 

Влада ближе прописује поступак, садржину, рокове, начин спровођења оцене 

прихватљивости у односу на циљеве очувања еколошки значајног подручја, као и начин 

обавештавања јавности, утврђивања преовладавајућег јавног интереса и компензацијских 

мера. 

 

      Члан 12  

Ради ублажавања штетних последица на природу, које могу настати или су настале 

реализацијом планова, основа, програма, пројеката, радова или активности на заштићеном 

природном добру ПОДРУЧЈУ или подручју еколошке мреже, правно лице, предузетник и 

физичко лице, односно носилац пројекта, дужно је да спроведе компензацијске мере у 

складу са решењем које доноси Министарство на предлог завода. 

Компензацијске мере одређују се у зависности од предвиђених или проузрокованих 

оштећења природе, и то:  

1) успостављањем новог локалитета које има исте или сличне особине као 

оштећени локалитет;  

2) успостављањем другог локалитета значајног за очување биолошке и предеоне 

разноврсности, односно за заштиту природног добра;  

3) новчаном накнадом у вредности проузрокованог оштећења локалитета у случају 

да није могуће спровести компензацијске или мере санације.  

Критеријуме, поступак и начин утврђивања компензацијских мера прописује 

министар. 

При одређивању компензацијских мера предност има надокнађивање новим 

локалитетом који има исте или сличне особине као и оштећени локалитет.  

За еколошки значајна подручја Европске уније НАТУРА 2000 једина 

компензацијска мера јесте успостављање новог локалитета, у смислу става 2. тачка 1) овог 

члана. 
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О компензацијским мерама које се односе на еколошки значајно подручје Европске 

уније НАТУРА 2000 обавештава се Европска комисија. 

Новчани износ на име компензацијских мера уплаћује се на рачун прописан за 

уплату јавних прихода буџета Републике Србије и користи се преко Фонда за заштиту 

животне средине ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ искључиво за финансирање 

пројеката заштите природе. 

 

 

 

Заштита врста 

 

Члан 15.  

Заштита врста се остварује спровођењем мера и активности на очувању самих 

врста, њихових популација и станишта, екосистема и коридора који их повезују.  

Заштита птица и миграторних врста остварује се спровођењем мера потребних за 

очување, одржавање и обнову довољне разноврсности и распрострањености њихових 

станишта, избегавање загађења или нарушавања квалитета станишта и подстицање 

истраживања и управљања. 

За очување малих биотопа и станишта предузимају се мере које укључују стварање 

заштићених подручја, одржавање и управљање стаништима унутар заштићених подручја, 

обнову уништених биотопа и стварање нових биотопа. 

СТАНИШТА ВРСТА ЗНАЧАЈНИХ ЗА ОПСТАНАК ПОПУЛАЦИЈА ДАТОГ 

ПОДРУЧЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГА ЧЛАНА ДОКУМЕНТУЈУ СЕ КАРТОМ СТАНИШТА 

ВРСТА, КОЈА СЕ ИЗРАЂУЈЕ НА ОСНОВУ ГИС-БАЗЕ ПОДАТАКА О 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ СТАНИШТА ВРСТА НА ПОДРУЧЈУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈА СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 

МИНИСТАРСТВА  И ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ. 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И СТАЛНО АЖУРИРАЊЕ ГИС БАЗЕ ПОДАТАКА 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАВОД У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ОВЛАШЋЕНИМ СТРУЧНИМ И 

НАУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА. 

КАРТОГРАФСКИ ПРИКАЗ СТАНИШТА ВРСТА САСТАВНИ ЈЕ ДЕО 

ПЛАНОВА, ОСНОВА И ПРОГРАМА ИЗ ЧЛАНА 8. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Заштита станишта 
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ЗАШТИТА ТИПОВА СТАНИШТА 

Члан 16. 

Заштита станишта врши се спровођењем мера и активности на заштити и очувању 

природе, одрживом коришћењу природних ресурса и заштићених природних добара и 

очувањем еколошки значајних подручја. 

Министар прописује критеријуме за издвајање угрожених, ретких и осетљивих 

станишта и типова станишта од посебног значаја за очување, мере заштите за њихово 

очување и утврђује списак типова станишта у Републици Србији. 

Типови станишта из става 2. овог члана документују се картом станишта и ГИС 

базом података. 

Карта станишта се објављује на интернет страници Министарства и Завода за 

заштиту природе Србије. 

Управљање ГИС базом, прикупљање података и стално ажурирање обезбеђује 

завод и друге стручне и научне институције које овласти министар. 

ЗАШТИТА ТИПОВА СТАНИШТА ВРШИ СЕ СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА И 

АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТИПОВА СТАНИШТА ДА БИ СЕ 

ИЗБЕГЛИ ИЛИ СМАЊИЛИ НЕГАТИВНИ УТИЦАЈИ НА ТИПОВЕ СТАНИШТА, У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И МЕЂУНАРОДНИМ СПОРАЗУМИМА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ИЗДВАЈАЊЕ УГРОЖЕНИХ, 

РЕТКИХ, ОСЕТЉИВИХ, И ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОТЕТНИХ ТИПОВА СТАНИШТА, 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЊИХОВО ОЧУВАЊЕ  И СПИСАК ТИПОВА СТАНИШТА.  

ТИПОВИ СТАНИШТА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДОКУМЕНТУЈУ СЕ 

КАРТОМ СТАНИШТА,  КОЈА СЕ ИЗРАЂУЈЕ НА ОСНОВУ ГИС-БАЗЕ ПОДАТАКА О 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТИ ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА СТАНИШТА НА ПОДРУЧЈУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈА СЕ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ 

МИНИСТАРСТВА  И ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ. 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА И СТАЛНО АЖУРИРАЊЕ ГИС БАЗЕ ПОДАТАКА 

ОБЕЗБЕЂУЈУ ЗАВОДИ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ 

ОВЛАСТИ МИНИСТАР. 

КАРТОГРАФСКИ ПРИКАЗ ТИПОВА СТАНИШТА САСТАВНИ ЈЕ ДЕО 

ПЛАНОВА, ОСНОВА И ПРОГРАМА ИЗ ЧЛАНА 8. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ГЕОПАРК 

ЧЛАН 23А. 
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ГЕОПАРК ЈЕ ПОДРУЧЈЕ ЈАСНО ДЕФИНИСАНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ КОЈЕ 

СЕ ШТИТЕ, ЧУВАЈУ, ПРЕЗЕНТУЈУ И ПРОМОВИШУ ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА КАО И 

ДРУГЕ ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ВРЕДНОСТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ЕКОНОМИЈУ СА ЈАСНО ДЕФИНИСАНОМ 

УПРАВЉАЧКОМ СТРУКТУРОМ. 

 ГЕОПАРК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА ДА ОБУХВАТИ ОДРЕЂЕНИ 

БРОЈ ОБЈЕКАТА ГЕОНАСЛЕЂА ОД НАРОЧИТЕ ВАЖНОСТИ У СМИСЛУ ЊИХОВЕ 

НАУЧНЕВРЕДНОСТИ, РЕТКОСТИ, ЕСТЕТСКОГ ИЗГЛЕДА ИЛИ ОБРАЗОВНЕ 

ВРЕДНОСТИ, КАО И ОБЈЕКТЕ АРХЕОЛОШКОГ, БИОЛОШКОГ, ИСТОРИЈСКОГ ИЛИ 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА.  

ТЕРИТОРИЈА ГЕОПАРКА МОЖЕ ДА ОБУХВАТИ ВИШЕ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПОДРУЧЈА СА РАЗЛИЧИТО УСПОСТАВЉЕНИМ РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ.  

ПОТЕНЦИЈАЛНОСТ ПРОСТОРА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ГЕОПАРКА, ВРШИ СЕ 

У СКЛАДУ СА ГЕОТЕКТОНСКОМ РЕЈОНИЗАЦИЈОМ УЗ УВАЖАВАЊЕ 

ГЕОЛОШКИХ ПОСЕБНОСТИ И ДРУГИХ ОСОБЕНОСТИ НА ОСНОВУ 

КРИТЕРИЈУМА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ  МИНИСТАР. 

 

2. Заштићене врсте 

2. СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ И ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ 

Члан 36. 

Дивље врсте које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан 

значај са генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског и 

другог аспекта, штите се као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте. 

Строго заштићеном дивљом врстом може се прогласити: 

1) врста ишчезла у Републици Србији и враћена програмом реинтродукције; 

1) ДИВЉА ВРСТА ИШЧЕЗЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ВРАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ РЕИНТРОДУКЦИЈЕ; 

2) крајње угрожена дивља врста; 

3) угрожена дивља врста; 

4) реликтна врста; 

5) локални ендемит; 

6) стеноендемит; 

7) међународно значајна и заштићена дивља врста; 



41 

 

7) ДИВЉА ВРСТА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОТВРЂЕНОГ МЕЂУНАРОДНОГ 

УГОВОРА; 

8) врста којој је из других разлога потребна строга заштита. 

8) ДИВЉА ВРСТА КОЈОЈ ЈЕ ИЗ ДРУГИХ РАЗЛОГА ПОТРЕБНА СТРОГА 

ЗАШТИТА. 

Заштићеном дивљом врстом може се прогласити: 

1) рањива дивља врста; 

2) ендемична врста; 

3) индикаторска, кључна и кишобран врста; 

4) реликтна врста; 

5) међународно значајна и заштићена дивља врста; 

5) ДИВЉА ВРСТА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПОТВРЂЕНОГ МЕЂУНАРОДНОГ 

УГОВОРА;  

6) врста која није угрожена али се због њеног изгледа може лако заменити с 

угроженом врстом. 

6) ДИВЉА ВРСТА КОЈА НИЈЕ УГРОЖЕНА АЛИ СЕ ЗБОГ ЊЕНОГ ИЗГЛЕДА 

МОЖЕ ЛАКО ЗАМЕНИТИ СА УГРОЖЕНОМ ДИВЉОМ ВРСТОМ; 

7) ДИВЉА ВРСТА ОД ЕКОНОМСКОГ ЗНАЧАЈА КОЈА БИ 

НЕКОНТРОЛИСАНОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ ИЛИ УНИШТАВАЊЕМ СТАНИШТА 

МОГЛА БИТИ УГРОЖЕНА. 

Заштићене врсте у смислу овога закона, одређују се на основу националних и 

међународних црвених листа или црвених књига, стручних налаза и научних сазнања. 

СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ И ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ У СМИСЛУ ОВОГА 

ЗАКОНА, ОДРЕЂУЈУ СЕ НА ОСНОВУ НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ 

ЦРВЕНИХ ЛИСТА ИЛИ ЦРВЕНИХ КЊИГА, ПОТВРЂЕНИХ МЕЂУНАРОДНИХ 

УГОВОРА, СТРУЧНИХ НАЛАЗА И/ИЛИ НАУЧНИХ САЗНАЊА. 

Црвену књигу, односно листу која садржи угрожене дивље врсте биљака, 

животиња и гљива, локалитет на коме се налазе, бројност популације врста и степен 

угрожености утврђује министаство, на предлог завода. 

ЦРВЕНЕ ЛИСТЕ И ЦРВЕНЕ КЊИГЕ УГРОЖЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА СА 

ЛОКАЛИТЕТИМА НА КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ, БРОЈНОШЋУ ПОПУЛАЦИЈА И 

СТЕПЕНОМ УГРОЖЕНОСТИ, УТВРЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО, НА ПРЕДЛОГ ЗАВОДА. 
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Заштита дивљих врста која није уређена овим законом, регулише се посебним 

прописима. 

Еколошка мрежа 

 

Члан 38. 

Еколошку мрежу чине: еколошки значајна подручја, еколошки коридори и 

заштитна зона уколико је потребна. 

Завод, у сарадњи са другим стручним и научним институцијама, припрема 

документацију за успостављање еколошке мреже на територији Републике Србије, у 

складу са критеријумима утврђеним законом, општеприхваћеним правилима 

међународног права и потврђеним међународним уговорима. 

Завод води дигиталну базу података за еколошку мрежу која садржи и векторски 

приказане границе подручја еколошке мреже у одговарајућој размери државне карте. 

Влада утврђује еколошку мрежу као и ближи начин њеног управљања и 

финансирања. 

ЕКОЛОШКА МРЕЖА КАО ФУНКЦИОНАЛНО И ПРОСТОРНО ПОВЕЗАНА 

ЦЕЛИНА  УСПОСТАВЉА СЕ РАДИ ОЧУВАЊА ТИПОВА СТАНИШТА ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ, ЗА ОБНAВЉАЊЕ И/ИЛИ УНАПРЕЂИВАЊЕ 

НАРУШЕНИХ СТАНИШТА И ЗА ОЧУВАЊЕ СТАНИШТА ДИВЉИХ ВРСТА ФЛОРЕ И 

ФАУНЕ. 

ЕКОЛОШКУ МРЕЖУ ЧИНЕ: ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНA ПОДРУЧЈА И 

ЕКОЛОШКИ КОРИДОРИ. 

ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНА ПОДРУЧЈА СУ: 

            1) ПОДРУЧЈА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА КОЈА БИОГЕОГРАФСКОМ 

ЗАСТУПЉЕНОШЋУ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНОШЋУ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ 

БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ; 

           2) ПОДРУЧЈА ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА КОЈА БИОГЕОГРАФСКОМ 

ЗАСТУПЉЕНОШЋУ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНОШЋУ ДОПРИНОСЕ ОЧУВАЊУ ТИПОВА 

СТАНИШТА И СТАНИШТА ВРСТА УКЉУЧУЈУЋИ ПТИЦЕ У СКЛАДУ СА 

ПОТВРЂЕНИМ  МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА И ОПШТЕПРИХВАЋЕНИМ 

ПРАВИЛИМА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА. 

ЕКОЛОШКУ МРЕЖУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ ВЛАДА. 

АКТОМ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈУ СЕ: ЛИСТА ЕКОЛОШКИ 

ЗНАЧАЈНИХ ПОДРУЧЈА И ЛИСТА ВРСТА УКЉУЧУЈУЋИ ПТИЦЕ И ЊИХОВА 

СТАНИШТА ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, ЕКОЛОШКИ КОРИДОРИ, 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ, ОПШТЕ 

СМЕРНИЦЕ УПРАВЉАЊА И НАЧИНФИНАНСИРАЊА. 

ЗАВОД, У САРАДЊИ СА ДРУГИМ СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ 

ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ОПШТЕПРИХВАЋЕНИМ 

ПРАВИЛИМА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА, ПОТВРЂЕНИМ  МЕЂУНАРОДНИМ 

УГОВОРИМА И УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА. 

ДИГИТАЛНУ БАЗУ ПОДАТАКА И КАРТУ ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНОГ 

ПОДРУЧЈА  ИЗРАЂУЈЕ И  АЖУРИРА ЗАВОД У САРАДЊИ СА СТРУЧНИМ И 

НАУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, А НА ОСНОВУ ПОДЛОГА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕЗ НАКНАДЕ. 

 

Члан 39. 

Заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите 

ради очувања биолошке и предеоне разноврсности, одрживог коришћења и обнављања 

природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и 

станишта дивљих врста у складу са овим законом, другим прописима, општеприхваћеним 

правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима. 

ЗАШТИТА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ СПРОВОЂЕЊЕМ 

ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ РАДИ ОЧУВАЊА ТИПОВА СТАНИШТА И 

СТАНИШТА ВРСТА ЗА KOJA СУ УТВРЂЕНА ПОЈЕДИНАЧНА ЕКОЛОШКИ 

ЗНАЧАЈНА ПОДРУЧЈА И СПРОВОЂЕЊЕМ ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ . 

Мере заштите еколошке мреже односе се на правна и физичка лица која користе 

природне вредности и обављају активности и радове у складу са законом. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ ОДНОСЕ СЕ НА ПРАВНА И ФИЗИЧКА 

ЛИЦА КОЈА СВОЈИМ АКТИВНОСТИМА И РАДОВИМА МОГУ УТИЦАТИ НА 

ПОДРУЧЈА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ И ЕКОЛОШКЕ КОРИДОРЕ.  

На подручју еколошке мреже примењују се мере, методе и техничко-технолошка 

решења са циљем очувања еколошки значајних подручја и унапређивања нарушеног 

стања делова еколошке мреже. 

НА ПОДРУЧЈУ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ МЕРЕ, МЕТОДЕ И 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА РЕШЕЊА СА ЦИЉЕМ ОЧУВАЊА СТАНИШТА И 

СТАНИШТА ВРСТА. 

Забрањују се радови, активности и делатности који могу довести до угрожавања и 

нарушавања функција еколошке мреже и до нарушавања или трајног оштећења својстава 

и вредности појединих делова еколошке мреже.  

Изузетно од става 4. овог члана, Министарство може дозволити радове, активности 

и делатности у складу са чланом 10. овог закона.  
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Праћење стања еколошке мреже обавља завод и/или друге стручне и научне 

институције по овлашћењу Министарства.  

Студија заштите 

Члан 42 

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.  

Иницијативу за проглашење заштићеног подручја могу поднети субјекти заштите 

природе из члана 6. овог закона.  

Студију заштите израђује завод, који о покренутој иницијативи и поступку израде 

студије обавештава локално становништво, власнике и кориснике подручја које је предмет 

студије и сарађује са њима.  

Студија заштите садржи образложење предлога за покретање поступка заштите, 

опис природних, створених и предеоних одлика природног добра са тематским 

картографским прилозима, темељне вредности природног добра, оцену стања животне 

средине подручја, предложене режиме заштите, картографски приказ са уцртаним 

границама и режимима заштите на основу података из катастра непокретности, ОПИС 

ГРАНИЦА концепт заштите и унапређења, могуће перспективе одрживог развоја, анализу 

заинтересованих страна, документацију о усклађивању потреба заштите са 

заинтересованим странама, начин управљања, процену социоекономских ефеката заштите, 

развоја и одрживог коришћења, потребну кадровску и техничку опремљеност управљача, 

евентуални предлог управљача и друге елементе од значаја за проглашење заштићеног 

подручја.  

Средства за израду студије заштите обезбеђују се у буџету Републике Србије, 

буџету аутономне покрајине, односно буџету јединице локалне самоуправе. 

ПОДРУЧЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ СМАТРА СЕ 

ЗАШТИЋЕНИМ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, А ДО ДОНОШЕЊА АКТА О 

ПРОГЛАШЕЊУ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ МЕРЕ  ПРОПИСАНЕ У СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

Поступак заштите природног подручја је покренут када завод достави студију 

заштите надлежном органу И МИНИСТАРСТВО ОБАВЕСТИ ЈАВНОСТ О ПОСТУПКУ 

ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ПОДРУЧЈА НА ИНТЕРНЕТ СТАРНИЦИ 

МИНИСТАРСТВА 

МИНИСТАРСТВО ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА 

ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ ПОДРУЧЈА I, II И III КАТЕГОРИЈЕ НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА. 
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Претходна заштита 

Члан 47 

Подручје за које се на основу стручног образложења завода утврди да има својства 

заштићеног подручја и/или је покренут поступак за проглашење из члана 41. овог закона, 

подручје је под претходном заштитом.  

Акт о претходној заштити доноси Министарство, по претходно прибављеним 

мишљењима надлежних министарстава.  

Актом о претходној заштити утврђује се подручје под претходном заштитом, мере 

заштите и рок на који се одређује претходна заштита, који не може бити дужи од једне 

године од дана доношења.  

Надлежни орган је дужан да акт о проглашењу заштићеног подручја донесе у року 

из става 3. овог члана, а у противном престаје претходна заштита и иста се више не може 

успоставити.  

Решење о претходној заштити објављује се у "Службеном гласнику Републике 

Србије" и доставља органу надлежном за проглашење заштићеног подручја, локалној 

самоуправи на чијој се територији налази подручје под претходном заштитом и заводу 

ради уписа у регистар заштићених природних добара. 

 

2. Заштићене врсте 

2. СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ И ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ 

 

Члан 48. 

На основу процене угрожености појединих ДИВЉИХ врста и обавеза из 

потврђених међународних уговора, као и на основу националних и међународних црвених 

листа и/или црвених књига и/или друге стручне документације, министар споразумно са 

министром надлежним за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на предлог 

завода И/ИЛИ ДРУГИХ ОВЛАШЋЕНИХ НАУЧНИХ ИЛИ СТРУЧНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА, проглашава дивље врсте строго заштићеним дивљим врстама или 

заштићеним дивљим врстама. 

О врстама из става 1. овог члана стара се завод, као и имаоци тих врста, управљачи 

заштићених подручја, јавна предузећа за газдовање шумама, корисници ловишта и 

рибарских подручја који су дужни да планирају и спроводе мере и активности на 

ПРАЋЕЊУ И управљању популацијама строго заштићених и заштићених дивљих врста у 

оквиру програма и планова управљања, у складу са овим и посебним законима. 
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Актом из става 1. овог члана, утврђују се мере заштите за строго заштићене и 

заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива, као и мере заштите њихових 

станишта. 

Акт из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Садржај плана управљања 

Члан 53 

План управљања садржи нарочито:  

1) приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса;  

2) оцену стања животне средине заштићеног подручја;  

3) преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор 

угрожавања заштићеног подручја;  

4) дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја;  

5) анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;  

6) приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу 

природних и створених вредности;  

7) приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада;  

8) планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и 

уређењу простора;  

9) просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта;  

10) активности на промоцији вредности заштићеног подручја;  

11) студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију потребну 

за спровођење циљева и активности;  

12) облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и 

корисницима непокретности;  

13) активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације плана 

управљања и начин оцене успешности његове примене;  

14) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених 

послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог обезбеђења.  

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ, КОЈЕ ЈЕ ИСТОВРЕМЕНО 

И ПОДРУЧЈЕ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, САДРЖИ СВЕ 

ЕЛЕМЕНТЕ УПРАВЉАЊА ОВОГ ДЕЛА ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ. 
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Спровођење плана управљања 

Члан 54 

На план управљања националним парком сагласност даје Влада по претходно 

прибављеним мишљењима надлежних министарстава.  

На план управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом Владе 

сагласност даје Министарство, по претходно прибављеним мишљењима надлежних 

министарстава.  

На план управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом надлежног 

органа аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе 

сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне средине аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе по претходно прибављеном мишљењу 

завода.  

Планови управљања из ст. 1, 2. и 3. овог члана остварују се годишњим програмима 

управљања, на које сагласност даје Министарство, орган надлежан за послове заштите 

животне средине аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.  

Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и годишњи 

програм управљања за наредну годину, управљач доставља надлежном органу до 15. 

децембра текуће године, а извештај о остваривању плана управљања из члана 52. овог 

закона најкасније 60 дана пре истека периода за који је план донет.  

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕТХОДНУ 

ГОДИНУ УПРАВЉАЧ ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ДО 15. ДЕЦЕМБРА 

ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ, ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ, 

УПРАВЉАЧ ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ДО 15. НОВЕМБРА ТЕКУЋЕ 

ГОДИНЕ, А ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ИЗ ЧЛАНА 52. 

ОВОГ ЗАКОНА НАЈКАСНИЈЕ 60 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ПЕРИОДА ЗА КОЈИ ЈЕ ПЛАН 

ДОНЕТ.  

 

О предлогу плана управљања заштићеним подручјем управљач је дужан да 

обавести јавност.  

Обавештавање јавности подразумева јавни увид у предложени план.  

Јавни увид организује и спроводи управљач заштићеног подручја и траје 30 дана.  

 

 

Финансирање заштићеног подручја 
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Члан 69.  

Финансирање заштићеног подручја обезбеђује се из: 

1) средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице 

локалне самоуправе; 

2) средстава Фонда за заштиту животне средине ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ; 

3) накнада за коришћење заштићеног подручја; 

4) прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним 

подручјем; 

5) средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области 

заштите природе; 

6) донација, поклона и помоћи; 

7) других извора у складу са законом.  

Средства из става 1. овог члана могу се користити за намене утврђене овим и 

другим законом.  

Средства буџета из става 1. тачка 1) овог члана првенствено се користе за 

финансирање радова и других трошкова на:  

1) чувању, одржавању и презентацији заштићених подручја (успостављање, 

опремање и обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег реда, 

медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних површина, 

управљање отпадом, развој информационог система и друго); 

2) управљању посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и визиторских 

центара, штампање материјала намењених посетиоцима и друго);  

3) регулисању имовинско-правних односа (откуп или замена земљишта, накнада 

власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права 

коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите); 

4) праћењу и унапређењу стања заштићених подручја (мониторинг, 

реинтродукција, рекултивација и друго);  

5) уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса (програми, 

планови и пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде и друго). 

 

Мере заштите строго заштићених дивљих врста 

Члан 74. 

Забрањено је коришћење, уништавање и предузимање других активности којима би 

се могле угрозити строго заштићене ДИВЉЕ врсте биљака, животиња и гљива и њихова 

станишта. 

У смислу става 1. овог члана, забрањено је: 

1) уништавати јединке биљака и гљива и њихових развојних облика, брањем, 

сакупљањем, сечењем или ископавањем и чупањем из корена, у свим фазама биолошког 

циклуса и угрожавати или уништавати њихова станишта; 
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2) држати и трговати самониклим строго заштићеним биљкама и гљивама и 

њиховим развојним облицима; 

3) хватати, држати и/или убијати, строго заштићене ДИВЉЕ врсте животиња у 

свим фазама биолошког циклуса, оштећивати или уништавати њихове развојне облике, 

јаја, гнезда и легла, као и подручја њиховог размножавања, одмарања и угрожавати или 

уништавати њихова станишта и сл.; 

4) узнемиравати, нарочито у време размножавања, подизања младих, миграције и 

хибернације; 

5) пресецати миграторне путеве; 

6) прикривати, држати, узгајати, трговати, извозити, превозити, отуђивати или на 

било који начин прибављати и јавно излагати животиње укључујући све њихове деривате 

и развојне облике. 

Ближи услови и мере заштите за строго заштићене дивље врсте и мере заштите 

њихових станишта утврђују се актом из члана 48. овог закона. 

 

Дозвољене радње са строго заштићеним дивљим врстама 

 

Члан 75. 

Изузетно од одредбе члана 74. овог закона, у случају оправданог јавног интереса и 

под условом да не постоји друго задовољавајуће решење и да изузеће није штетно по 

опстанак популација строго заштићених дивљих врста у повољном стању очувања у 

њиховом природном подручју распрострањености ОДНОСНО КАДА ЗА ДИВЉЕ ВРСТЕ 

ПТИЦА НЕ ПОСТОЈИ ДРУГО ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ РЕШЕЊЕ, Министарство може 

дозволити радње ради: 

 

1) истраживања и образовања, управљања популацијом, поновног насељавања 

(репопулације), поновног уношења и узгоја у in-situ и еx-situусловима; 

2) спречавања озбиљних штета на усевима, стоци, шумама, рибњацима, води и 

другим облицима својине; 

3)ради заштите јавног здравља и јавне безбедности, или других разлога од 

преовладавајућег јавног интереса, укључујући разлоге социјалне или економске природе и 

корисне последице од првенственог значаја за животну средину; 

3) ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА И ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, А У СЛУЧАЈУ 

ПТИЦА И ВАЗДУШНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ РАЗЛОГА ОД 
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ПРЕОВЛАДАВАЈУЋЕГ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, УКЉУЧУЈУЋИ РАЗЛОГЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ИЛИ ЕКОНОМСКЕ ПРИРОДЕ И КОРИСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОД ПРВЕНСТВЕНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. 

4) сакупљања матичних јединки у циљу размножавања, гајења њихових потомака и 

промета у комерцијалне сврхе у за то регистрованим плантажним и фармерским објектима 

уз услов да се део јединки врати на природна станишта. 

4) САКУПЉАЊА ПРИМЕРАКА У ОГРАНИЧЕНОЈ КОЛИЧИНИ ПОД СТРОГО 

КОНТРОЛИСАНИМ УСЛОВИМА И НА СЕЛЕКТИВНОЈ ОСНОВИ. 

5) ЗАШТИТЕ ДИВЉИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА И ОЧУВАЊЕ 

ПРИРОДНИХ СТАНИШТА; 

6) ДОЗВОЉАВАЊА ПОД СТРОГО КОНТРОЛИСАНИМ СУЛОВИМА, И 

ОГРАНИЧЕНОМ ОБИМУ УЗИМАЊЕ ИЛИ ЗАДРЖАВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ЈЕДИНКИ У 

ОГРАНИЧЕНИМ КОЛИЧИНАМА. 

Дозволу за случај из става 1. овог члана издаје Министарство по претходно 

прибављеном мишљењу завода и министарства надлежног за послове пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

ДОЗВОЛУ ЗА СЛУЧАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО 

ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ ЗАВОДА. 

Захтев за издавање дозволе из става 2. овог члана садржи НАУЧНИ назив врсте, 

разлоге, сврху и циљ коришћења, односно обављања радњи, елаборат/студију о начину, 

месту, времену, корисним, односно штетним последицама и друге доказе и релевантне 

чињенице од значаја за конкретан случај. 

Дозвола из става 2. овог члана издаје се решењем. 

На решење из става 4. овог члана, жалба није дозвољена, али се може покренути 

управни спор. 

 

 

 

Заштићене дивље врсте 

 

Члан 76. 

Заштићена дивља врста може бити заштићена на територији целе Републике 

Србије или на појединим њеним деловима.  
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УПРАВЉАЊЕ ПОПУЛАЦИЈАМА ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА, 

КОЈЕ  

НИJE  РЕГУЛИСАНO ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОВСТВА И РИБАРСТВА, 

ВРШИ СЕ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ КОЈУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО  У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ. 

Заштићене дивље врсте гљива, лишајева, биљака, животиња и њихових 

делова, у циљу прераде, трговине, прекограничног промета, као и плантажног и 

фармерског узгоја, могу се сакупљати на основу дозволе, коју издаје 

Министарство, у складу са законом. 

Ближи услови,мере заштите за заштићене дивље врсте и мере заштите 

њихових  

станишта утврђују се актом из члана 48. овог закона.  

ДОЗВОЛУ ИЗ СТАВА  2. И ДОЗВОЛУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА 

ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ 

ЗАВОДА. 

ДОЗВОЛЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ СЕ У ФОРМИ РЕШЕЊА 

И  

САДРЖИ: НАЗИВ ВРСТЕ, СВРХУ И ЦИЉ УПРАВЉАЊА ПОПУЛАЦИЈОМ, 

ОДНОСНО ОБАВЉАЊА РАДЊИ, МЕСТО ОБАВЉАЊА РАДЊИ, ВРЕМЕ ВАЖЕЊА 

ДОЗВОЛЕ, НАЧИН И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ РАДЊЕ МОГУ ОБАВЉАТИ 

РАДЊЕ, КАО И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА О ОБАВЉЕНИМ 

РАДЊАМА.  

 

 

Дозвола за истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста 

 

Члан 78. 

За истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста КОЈЕ СЕ 

ОБАВЉА МЕТОДАМА КОЈЕ МОГУ УГРОЗИТИ ОВЕ ВРСТЕ (КАО ШТО СУ 

ХВАТАЊЕ, САКУПЉАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, УЗОРКОВАЊЕ И СЛ.), дозволу у 

научноистраживачке и образовне сврхе издаје Министарство, решењем уз претходно 

прибављено мишљење завода. 

Дозвољене активности из става 1. овог члана, на заштићеном подручју обављају се 

у складу са актом о унутрашњем реду и чуварској служби. 

Извештаји истраживања из става 1. овог члана достављају се Министарству, заводу 

и управљачу заштићеног подручја до краја календарске године. 

Изношење ПРИМЕРАКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ дивљих 

врста и/или њихових делова и деривата из става 1. овог члана у научноистраживачке сврхе 

врши се на основу дозволе коју издаје Министарство, у складу са чланом 94. овог закона. 
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На решење из става 1. жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор. 

 

Уношење алохтоних врста  

УНОШЕЊЕ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА У СЛОБОДНУ ПРИРОДУ 

 

Члан 82. 

Забрањено је уношење алохтоних дивљих врста и њихових хибрида у слободну 

природу на подручју Републике Србије. 

Изузетно, уношење из става 1. овог члана је дозвољено ако је научно и стручно 

доказано и прихватљиво с гледишта заштите природе и одрживог управљања, односно ако 

се уношењем не угрожава УГРОЖАВАЈУ ПОПУЛАЦИЈЕ ИЛИ природно станиште 

аутохтоних дивљих врста. 

Министарство издаје дозволу из става 2. овог члана на основу студије 

прихватљивости, ПО ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ ЗАВОДА, уз 

сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

Уношење алохтоних дивљих врста у контролисаним условима могуће је на основу 

дозволе коју издаје Министарство решењем, по прибављеном мишљењу завода или друге 

овлашћене научне и стручне организације да не постоји опасност по аутохтоне врсте, 

уколико дође до случајног или намерног бега примерака у слободну природу Републике 

Србије. 

Стране АЛОХТОНЕ дивље врсте које уношењем и/или ширењем угрожавају друге 

врсте и укупну биолошку разноврсност на подручју Републике Србије проглашава 

инвазивним Министарство, на основу општеприхваћених међународних критеријума, 

научних сазнања и обавеза преузетих из међународних уговора и међународних 

докумената, на предлог Завода и других стручних и научних институција ОВЛАШЋЕНИХ 

НАУЧНИХ ИЛИ СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, а по претходно прибављеном мишљењу 

министарства надлежног за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Актом из става 5. овог члана прописују се мере контроле и сузбијања инвазивних 

врста. 

Министар може забранити или ограничити увоз појединих алохтоних дивљих врста 

ради држања у контролисаним условима, на основу процене опасности по аутохтоне 

дивље врсте, коју даје завод или друга овлашћена научна и стручна организација. 

 

           НЕНАМЕРНО УНОШЕЊЕ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА 
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                                                     Члан 83. 

 

Премештање јединки аутохтоних врста 

 

ПРЕМЕШТАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА АУТОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА 

 

Члан 84. 

Премештање јединкиПРЕМЕШТАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА аутохтоних дивљих 

врста у слободној природи на територији Републике Србије, може се вршити на основу 

истраживања и планских докумената, у складу са овим и осталим законима. 

Премештање из претходног става може се вршити под условом да се 

истраживањима утврди да такав поступак ни на који начин не угрожава повољан статус 

популација врсте, односно добробит животиња, КАО И У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНТНИХ 

СИТУАЦИЈА (ПОПЛАВА, ПОЖАРА, СУША И СЛ.). 

Сагласност на премештање јединкиПРЕМЕШТАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА 

аутохтоних дивљих врста у слободној природи даје Министарство уз претходно 

прибављено мишљење завода. 

 

 

Услови за држање дивљих животиња 

 

Члан 86. 

Дивље животињске врсте могу се држати у заточеништву ради сопствених потреба 

или приказивања јавности у зоолошким вртовима, акваријумима, тераријумима или 

сличним просторима, ради узгоја, продаје и куповине, само ако им добробит није 

угрожена, односно ако им се обезбеде животни услови који одговарају врсти, раси, полу, 

старости као и физичким и биолошким специфичностима, особинама у понашању, 

односно здравственом стању животиња. 

Забрањено је држање дивље животињске врсте у неприкладним условима. 

Дивље животиње из става 1. овог члана обавезно се обележавају на прописани 

начин. 

Министар сагласно са министром надлежним за послове ветеринарства прописује 

услове које морају испуњавати зоолошки вртови и други објекти и/или простори за 
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држање животиња у смислу става 1. овог члана, услове држања, забрану или ограничење 

држања појединих врста, програме обуке и едукације, као и начин обележавања и 

евидентирања дивљих животиња из става 1. овог члана. 

Обележавање из става 3. овог члана врше правна и физичка лица (у даљем тексту: 

овлашћени обележивач) која испуњавају услове за обележавање дивљих животиња, на 

основу овлашћења о обележавању од стране Министарства. 

Министар прописује услове које треба да испуњавају овлашћени обележивачи из 

става 5. овог члана. 

 

УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА 

ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА У ЗАТОЧЕНИШТВУ 

 

ЧЛАН 86. 

ЖИВИ ПРИМЕРЦИ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА МОГУ СЕ ДРЖАТИ У 

ЗАТОЧЕНИШТВУ САМО АКО ИМ СЕ ОБЕЗБЕДЕ ЖИВОТНИ УСЛОВИ У СКЛАДУ 

СА ЗАКОНОМ КОЈИ ОДГОВАРАЈУ ВРСТИ, РАСИ, ПОЛУ, СТАРОСТИ, ФИЗИЧКИМ 

И БИОЛОШКИМ СПЕЦИФИЧНОСТИМА, КАО И ЕТОЛОШКИМ ПОТРЕБАМА 

ДАТЕ ВРСТЕ. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДРЖАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ ВРСТА 

ЖИВОТИЊА У НЕПРИКЛАДНИМ УСЛОВИМА.  

ПРИМЕРЦИ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ОБАВЕЗНО СЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ НА ПРОПИСАНИ НАЧИН. 

МИНИСТАР САГЛАСНО СА МИНИСТРОМ НАДЛЕЖНИМ ЗА ПОСЛОВЕ 

ВЕТЕРИНАРСТВА ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 

ЗООЛОШКИ ВРТОВИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И/ИЛИ ПРОСТОРИ ЗА ДРЖАЊЕ 

ЖИВОТИЊА У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, УСЛОВЕ ДРЖАЊА, ЗАБРАНУ 

ИЛИ ОГРАНИЧЕЊЕ ДРЖАЊА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА, ПРОГРАМЕ ОБУКЕ И 

ЕДУКАЦИЈЕ, КАО И НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА ПРИМЕРАКА 

ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДРЖАЊЕ У ЗАТОЧЕНИШТВУ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА 

ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА ОДРЕЂЕНИХ ПРОПИСОМ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ 

ЧЛАНА, ОСИМ ПОД УСЛОВОМ: 

1) ДА СЕ ДРЖЕ У ОДГОВАРАЈУЋИМ ОБЈЕКТИМА У САСТАВУ ЗООЛОШКОГ 

ВРТА, ПРИХВАТИЛИШТИМА И НАУЧНИМ УСТАНОВАМА ИЛИ ДРУГИМ 

НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА СА ЦИЉЕМ ОЧУВАЊА ВРСТА; 
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 2) ДА СЕ ДРЖЕ У ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА АКО СЕ РАДИ О ПРИВРЕМЕНОМ 

ДРЖАЊУ РАДИ ЛЕЧЕЊА, ОПОРАВКА И ПОВРАТКА У ПРИРОДУ И/ИЛИ АКО ЈЕ ТО 

У ЦИЉУ ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА ПОД УСЛОВОМ ДА ЋЕ СЕ ПРИМЕРЦИ ДРЖАТИ 

У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА, ДА ИМ ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНА 

ОДГОВАРАЈУЋА ВЕТЕРИНАРСКА НЕГА И ДА НЕ ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ПО 

ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ  ПОСЕДУЈЕ ЖИВЕ 

ПРИМЕРКЕ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА ЧИЈЕ ДРЖАЊЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ИЛИ 

ОГРАНИЧЕНО У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ ДУЖНО ЈЕ ДА ПРИМЕРКЕ 

ПРИЈАВИ МИНИСТАРСТВУ.  

ЛИЦИМА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО РЕШЕЊЕМ 

ЗАБРАЊУЈЕ ТРГОВИНУ, ПРОМЕНУ ВЛАСНИШТВА, ДАЉЕ РАЗМНОЖАВАЊЕ 

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРИМЕРАКА И ПРИБАВЉАЊЕ НОВИХ ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ 

ВРСТА ЖИВОТИЊА ЧИЈЕ ДРЖАЊЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО У СКЛАДУ 

СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ОСИМ У СЛУЧАЈЕВИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ИЗУЗЕЋЕ ИЗ 

СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА.  

НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО ВОДИ 

РЕГИСТАР ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ СТАВА 6. 

ОВОГ ЧЛАНА.  

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ 

МОЖЕ ВОДИТИ УПРАВНИ СПОР. 

ЗООЛОШКИ ВРТ 

ЧЛАН 86А 

ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ДРЖИ ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ У СКЛОПУ ЗООЛОШКОГ 

ВРТА ДУЖНО ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ МИНИСТАРСТВУ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ЗООЛОШКОГ ВРТА.  

ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗООЛОШКОГ ВРТА ИЗДАЈЕ СЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ 

ГОДИНА. 

ДОЗВОЛА СЕ ИЗДАЈЕ ПОД УСЛОВОМ ДА ЛИ СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА 

ДРЖАЊЕ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА У ЗООЛОШКОМ ВРТУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ 

ИЗ ЧЛАНА 86. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА.  

ШЕСТ МЕСЕЦИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ 

СЕ ЗАХТЕВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПОДНОСИ СЕ СЛЕДЕЋА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, КОЈА САДРЖИ НАРОЧИТО: 

1) ВРСТЕ И БРОЈ ЖИВОТИЊА; 
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2) ДЕТАЉНИ ПЛАН ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА; 

3) ДРУГЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРОПИСАНУ У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ УТВРЂУЈЕ 

МИНИСТАРСТВО НА ОСНОВУ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА И НАЛАЗА НАДЛЕЖНЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ. 

ДОЗВОЛА СЕ ОДУЗИМА АКО ЗООЛОШКИ ВРТ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 

ПРОПИСАНЕ ДОЗВОЛОМ. 

УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА УТВРДИ ДА 

ЗООЛОШКИ ВРТ ИЛИ ЊЕГОВ ДЕО НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ДОЗВОЛОМ ИЛИ РЕВИЗИЈОМ 

ДОЗВОЛЕ, МИНИСТАРСТВО ЋЕ: 

1) ПРИВРЕМЕНО ОДОБРИТИ РАД ЗООЛОШКОМ ВРТУ И ПРОПИСАТИ 

ВРЕМЕНСКИ РОК, НЕ ДУЖИ ОД ДВЕ ГОДИНЕ, КАКО БИ СЕ ИСПУНИЛИ 

ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ И/ИЛИ  

2) ЗООЛОШКИ ВРТ ИЛИ ЊЕГОВ ДЕО ЗАТВОРИТИ ЗА ЈАВНОСТ. 

ДОЗВОЛА СЕ ОДУЗИМА АКО ЗООЛОШКИ ВРТ НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА 

УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ У ДОЗВОЛИ, ОДНОСНО АКО НЕ ИСПУНИ 

ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ У РОКУ ИЗ СТАВА 8. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА. 

УСЛОВИ ИЗ ДОЗВОЛЕ МОГУ СЕ ПРОМЕНИТИ У РОКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ, 

АКО: 

1) ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД НАСТАНКА ШТЕТЕ ИЛИ НАСТАНЕ ШТЕТА ПО 

ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ; 

2) ДОЂЕ ДО ИЗМЕНА ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА; 

3) УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ ЗАХТЕВАЈУ РЕВИЗИЈУ, ОДНОСНО 

ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ.  

ПРОМЕНУ УСЛОВА У ДОЗВОЛИ, ОДНОСНО РЕВИЗИЈУ ДОЗВОЛЕ ИЗ СТАВА 

10. ТАЧ. 1), 2) И 3) ВРШИ МИНИСТАРСТВО ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ ЗАХТЕВА, ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА  ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ 

ЗА РАД ЗООЛОШКОГ ВРТА. 

 

Порекло примерака строго заштићених и заштићених дивљих врста 

 

Члан 87. 

Поједини примерци строго заштићених и заштићених дивљих врста могу се држати 

у заточеништву ради сопствених потреба или приказивања јавности у зоолошким 
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вртовима, акваријумима, тераријумима или сличним просторима, узгајати, продавати и 

куповати, под условом да власник има доказ о пореклу, и да се ради о: 

1) примерцима који су законито увезени; 

2) примерцима који су законито стечени пре него што је врста законом заштићена; 

3) примерцима одгајеним у за то регистрованим фармама, плантажама, центрима за 

размножавање; 

4) примерцима за које власник има други доказ о законитом стицању, односно 

пореклу примерака. 

Под доказом о пореклу из става 1. овог члана подразумева се потврда, уверење, 

сертификат, увозна или извозна дозвола, и/или мишљење стручне или научне 

организације о пореклу врста. 

 

ПОРЕКЛО ПРИМЕРАКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ 

ВРСТА 

 

ЧЛАН 87. 

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ДРЖЕ 

ПРИМЕРКЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА МОРАЈУ 

ДА ПОСЕДУЈУ ДОКАЗ КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ  ДА СЕ РАДИ О:  

1) ПРИМЕРЦИМА КОЈИ СУ ЗАКОНИТО УВЕЗЕНИ; 

2) ПРИМЕРЦИМА КОЈИ СУ ЗАКОНИТО СТЕЧЕНИ ПРЕ НЕГО ШТО ЈЕ ВРСТА 

ЗАКОНОМ ЗАШТИЋЕНА; 

3) ПРИМЕРЦИМА ПОРЕКЛОМ ИЗ УЗГОЈА У СКЛАДУ СА ОВИМ  ЗАКОНОМ; 

4) ПРИМЕРЦИМА КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ПРИЈАВЉЕНИ 

МИНИСТАРСТВУ ДО 01. ЈУНА 2011. ГОДИНЕ ИЛИ ЊИХОВИМ ПОТОМЦИМА. 

ДОКАЗОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ ДОЗВОЛЕ И  ПОТВРДЕ 

ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ 

ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ПОТВРЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ КОЈИМ СЕ 

УРЕЂУЈЕ ПРОМЕТ УГРОЖЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: ЦИТЕС КОНВЕНЦИЈА), КАО И ДРУГИ ДОКУМЕНТОВАН ДОКАЗ НА 

ОСНОВУ КОГ МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ДА УТВРДИ ЗАКОНИТО СТИЦАЊЕ 

ПРИМЕРКА.  

ЗА ПРИМЕРКЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ СУ ВЛАСНИЦИ 

ПРИЈАВИЛИ ДО 01. ЈУНА 2011. ГОДИНЕ А НИСУ ПРИЛОЖИЛИ ДОКУМЕНТОВАН 
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ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ, У ПРОЦЕСУ  ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ  ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА УЗИМАЈУ СЕ У РАЗМАТРАЊЕ ИЗЈАВЕ О ПОРЕКЛУ ДАТЕ УЗ ПРИЈАВУ. 

МИНИСТАРСТВО НА ОСНОВУ МИШЉЕЊА ОВЛАШЋЕНИХ НАУЧНИХ ИЛИ 

СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОДОБРАВА ИЛИ ОДБИЈА ЗАХТЕВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ПОТВРДА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА.  

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ 

МРТВЕ ПРИМЕРКЕ, ДЕЛОВЕ И ДЕРИВАТЕ ОДРЕЂЕНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА 

КОЈЕ СУ ЗАШТИЋЕНЕ ЦИТЕС КОНВЕНЦИЈОМ ДУЖНА СУ ДА МИНИСТАРСТВУ 

ПРИЈАВЕ ПОСЕДОВАЊЕ ТИХ ПРИМЕРАКА РАДИ ПРИБАВЉАЊА ПОТВРДЕ ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА.  

У СЛУЧАЈУ ДА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА 

НАСЛЕДЕ ПРИМЕРАК СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ ИЛИ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ, 

ДУЖНИ СУ ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА О ТОМЕ ОБАВЕСТЕ МИНИСТАРСТВО И ПРИБАВЕ 

ОДГОВАРАЈУЋУ ПОТВРДУ. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ПОСТУПАЊА СА 

ПРИМЕРЦИМА ИЗ СТАВА. 3. ОВОГ ЧЛАНА И ЊИХОВИМ ПОТОМСТВОМ, НАЧИН 

ПРИЈАВЉИВАЊА, ВРСТЕ КОЈЕ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ, УСЛОВЕ И НАЧИН ПОСТУПАЊА 

СА МРТВИМ ПРИМЕРЦИМА, ДЕЛОВИМА И ДЕРИВАТИМА ИЗ СТАВА  5. ОВОГ 

ЧЛАНА. 

 

 

 

Дозвола за држање дивљих животиња 

 

Члан 88. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које постане власник заштићених 

дивљих животиња с намером њиховог држања у заточеништву ради сопствених потреба 

или приказивања јавности у зоолошким вртовима, акваријумима, тераријумима или 

сличним просторима, ради узгоја, продаје и куповине, дужно је да у року од тридесет дана 

по стицању власништва над тим животињама, поднесе захтев Министарству ради 

прибављања дозволе. 

 

Правно лице, предузетник и физичко лице које намерава да држи аутохтоне или 

алохтоне дивље животиње у заточеништву ради сопствених потреба или приказивања 

јавности у зоолошким вртовима, акваријумима, тераријумима или сличним просторима, 

ради узгоја, продаје и куповине, дужно је да прибави дозволу Министарства. 
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Дозвола из ст. 1. и 2. овог члана издаје се у форми решења, ако подносилац захтева 

докаже да су испуњени прописани услови из члана 86. и 87. овог закона. 

Уколико се у поступку инспекцијског надзора у складу са овим законом у току 

важења дозволе из става 3. овог члана, утврди да је зоолошки врт, односно други објекат 

и/или простор у коме се држе животиње у смислу овога члана, престао да испуњава услове 

на основу којих је дозвола издата, Министарство ће исту укинути. 

Министарство води регистар правних лица, предузетника и физичких лица из ст. 1. 

и 2. овога члана. 

У складу са потврђеним међународним уговорима, одгајивачнице у којима се 

узгајају одређене заштићене врсте, могу да врше прекогранични промет у комерцијалне 

сврхе тих заштићених врста само под условом да се региструју у надлежном 

међународном органу. 

На решење из става 3. овог члана жалба није дозвољена, али се може покренути 

управни спор. 

 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА 

ЧЛАН 88. 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСТАНЕ 

ВЛАСНИК ЖИВОГ ПРИМЕРКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ ИЛИ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ 

ВРСТЕ ЖИВОТИЊА С НАМЕРОМ ДРЖАЊА У ЗАТОЧЕНИШТВУ ДУЖНО ЈЕ ДА У 

РОКУ ОД ТРИДЕСЕТ ДАНА ПО СТИЦАЊУ ВЛАСНИШТВА МИНИСТАРСТВУ 

ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА.  

ПОТВРДА ИЗ СТ. 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ СЕ АКО ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

ДОКАЖЕ ДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ И ТРГОВИНА 

ВРСТАМА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ.   

ЖИВИ ПРИМЕРЦИ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ 

ВРСТА ЖИВОТИЊА ОБАВЕЗНО СЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ ИЗ 

ЧЛАНА 86. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА.  

МИНИСТАРСТВО ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИМЕРАКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ 

ИЛИ ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ 

ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

Узгој дивљих животиња 
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Члан 89. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које намерава да узгаја аутохтоне или 

алохтоне дивље врсте животиња, а чије гајење није регулисано посебним законом, дужно 

је да прибави дозволу у складу са овим законом. 

Ако се у поступку издавања дозволе утврди да постоји опасност по здравље људи, 

добробит животиња и животну средину, Министарство може затражити од подносиоца 

захтева из става 1. овог члана, да пре издавања дозволе изради студију о процени утицаја. 

Власник дивље врсте животиње из става 1. овог члана обавезан је да осигура да та 

животиња не побегне у природу и одговоран је за штету коју та животиња проузрокује ако 

побегне. 

УЗГОЈ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА  

ЧЛАН 89. 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ НАМЕРАВА ДА 

УЗГАЈА ИЛИ ВЕШТАЧКИ РАЗМНОЖАВА ПРИМЕРКЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА, ДУЖНО ЈЕ ДА ПРИБАВИ ДОЗВОЛУ У СКЛАДУ 

СА ОВИМ ЗАКОНОМ.   

МИНИСТАРСТВО ЋЕ ЗАБРАНИТИ УЗГОЈ АКО НА ОСНОВУ МИШЉЕЊА 

НАУЧНЕ ИЛИ СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  УТВРДИ ДА УЗГОЈ ИЛИ ВЕШТАЧКО 

РАЗМНОЖАВАЊЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА 

ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА ИЛИ 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.  

УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У СКЛАДУ СА 

ОВИМ ЗАКОНОМ У ТОКУ ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, УТВРДИ 

ДА СЕ УЗГОЈ ИЛИ ВЕШТАЧКО РАЗМНОЖАВАЊЕ ВРШИ У СУПРОТНОСТИ СА 

УСЛОВИМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ДОЗВОЛА ИЗДАТА, МИНИСТАРСТВО ЋЕ 

ОДУЗЕТИ ДОЗВОЛУ.  

ВЛАСНИК ПРИМЕРКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ 

ВРСТА ЖИВОТИЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА ОСИГУРА ДА ТИ 

ПРИМЕРЦИ НЕ ПОБЕГНУ У ПРИРОДУ И ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ШТЕТУ КОЈУ ТЕ 

ЖИВОТИЊЕ ПРОУЗРОКУЈУ АКО ПОБЕГНУ. 

ОДГАЈИВАЧНИЦЕ У КОЈИМА СЕ УЗГАЈАЈУ ПРИМЕРЦИ СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ПО ЦИТЕС КОНВЕНЦИЈИ, МОГУ ДА ПОДНЕСУ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ИЗ ЧЛАНА 94. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ЗА 

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ ДАТИХ ПРИМЕРАКА 

САМО ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ОДГАЈИВАЧНИЦА РЕГИСТРОВАНА  КОД 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЦИТЕС КОНВЕНЦИЈЕ. 
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Трговина дивљим животињама 

 

Члан 90. 

Правно лице, предузетник и физичко лице које обавља трговину живим аутохтоним 

или алохтоним дивљим животињским врстама, дужно је да обезбеди одговарајуће услове 

за држање животиња у складу са овим законом и другим прописима и да води евиденцију 

о трговини тим животињама и њиховом пореклу. 

Трговином из става 1. овог члана сматрају се продаја и куповина, стицање у 

комерцијалне сврхе, излагање јавности ради стицања добити, коришћење у сврху стицања 

добити, држање ради продаје, нуђење на продају или превоз ради продаје, најам и размена 

животиња. 

Трговина се може вршити само примерцима узгајаним у пријављеним 

узгајалиштима или који имају доказ о пореклу, као и да је примерак или пошиљка 

прописно обележена. 

Приликом трговине заштићеним животињама, продавац, односно власник је дужан 

да новом власнику изда потврду о пореклу животиње, писмено упутство о условима и 

начину држања животиње и друге информације које су од значаја (хигијена, исхрана, 

расне одлике, карактер, основна обука, социјализација, одржавање кондиције и сл.) као и 

рачун. 

ТРГОВИНА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИМ И ЗАШТИЋЕНИМ ДИВЉИМ 

ВРСТАМАЖИВОТИЊА 

ЧЛАН 90. 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА 

ТРГОВИНУ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ОДНОСНО ЗАШТИЋЕНИХ 

ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА, ДУЖНО ЈЕ ДА ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ ДРЖИ У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 86. ОВОГ ЗАКОНА, ДА СА ПРИМЕРЦИМА ПОСТУПА У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 87. ОВОГ ЗАКОНА И ТРГОВИНУ ОБАВЉА У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ И ТРГОВИНА 

ПРИМЕРЦИМА ДИВЉИХ ВРСТА. 

ТРГОВИНОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ ПРОДАЈА И 

КУПОВИНА, СТИЦАЊЕ У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ, ИЗЛАГАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДИ 

СТИЦАЊА ДОБИТИ, КОРИШЋЕЊЕ У СВРХУ СТИЦАЊА ДОБИТИ, ДРЖАЊЕ РАДИ 
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ПРОДАЈЕ, НУЂЕЊЕ НА ПРОДАЈУ, ПОТРАЖЊА ЗА КУПОВИНУ  ИЛИ ПРЕВОЗ РАДИ 

ПРОДАЈЕ, НАЈАМ, РАЗМЕНА ИЛИ БИЛО КОЈИ ДРУГИ ВИД ПРОМЕНЕ 

ВЛАСНИШТВА.  

ПРИЛИКОМ ТРГОВИНЕ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ОДНОСНО 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА, ПРОДАВАЦ, ОДНОСНО ВЛАСНИК 

ЈЕ ДУЖАН ДА НОВОМ ВЛАСНИКУ ПРЕДА ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ. 87. ОВОГ ЗАКОНА.   

ПОТВРДЕ И ДРУГИ АКТИ ИЗДАТИ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА У СВРХУ 

ТРГОВИНЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ОДНОСНО ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИМ 

ВРСТАМА КОРИСТЕ СЕ САМО ЗА ПРИМЕРКЕ НА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ. 

 

 

 

Прихватилиште за дивље животиње 

ЗБРИЊАВАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА 

 

Члан 91. 

У сврху привременог и/или трајног збрињавања заштићених дивљих животиња формирају 

се наменска прихватилишта. 

У СВРХУ ПРИВРЕМЕНОГ И/ИЛИ ТРАЈНОГ ЗБРИЊАВАЊА ЖИВИХ 

ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА МИНИСТАРСТВО ОДРЕЂУЈЕ 

ПРИХВАТИЛИШТА, ЗООЛОШКЕ ВРТОВЕ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА 

.Прихватилиште у смислу овог закона је подручје или простор са објектима 

уређеним за привремено или трајно збрињавање јединки дивљих животиња које нису 

способне да се самостално брину о себи у којем животиње могу да проведу одређено 

време до трајног решавања њиховог збрињавања. 

Министар сагласно са министром надлежним за послове ветеринарства прописује 

услове које морају испуњавати прихватилишта из става 1. овог члана. 

За рад прихватилишта из овог члана потребна је дозвола, коју издаје Министарство 

решењем. 

На решење из става 4. 3. овог члана жалба није дозвољена, али се може покренути 

управни спор. 

Министарство може основати прихватилиште из овог члана. 
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ФИНАНСИСИРАЊЕ ЗБРИЊАВАЊА ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ ИЗ: 

1) БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО 

ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ;  

2) ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;  

3) ДРУГИХ ИЗВОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

 

 

Одузимање дивљих животиња 

 

Члан 92. 

Примерке дивљих врста животиња који се држе у заточеништву, гаје или којима се 

обавља трговина супротно условима из чл. 86. до 92. овог закона, одузима надлежни 

инспектор и издаје потврду о одузимању. 

Одузети примерци из става 1. овог члана се привремено или трајно збрињавају у 

прихватилиште из члана 91. овог закона или у зоолошки врт који одреди министарство. 

Међусобна права и обавезе у погледу збрињавања одузетих примерака из става 1. 

овог члана, регулишу се уговором закљученим између Министарства и прихватилишта, 

односно зоолошког врта. 

ОДУЗИМАЊЕ И ПОСТУПАЊЕ СА ОДУЗЕТИМ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА  

ЧЛАН 92. 

ПРИМЕРЦИ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ 

ДИВЉИХ ВРСТА СА КОЈИМА СЕ ПОСТУПА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ 

ЗАКОНА, ОДУЗИМАЈУ СЕ НА ПРОПИСАН НАЧИН У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ, УЗ ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ОДУЗИМАЊУ КОЈА САДРЖИ ПОДАТКЕ О 

ОДУЗЕТИМ ПРИМЕРЦИМА. 

СА ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО ОДУЗЕТИМ ПРИМЕРЦИМА ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА ПОСТУПА СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ И ТРГОВИНА ВРСТАМА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ.  

ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО ОДУЗЕТЕ ЖИВЕ ПРИМЕРКЕ ДИВЉИХ 

ЖИВОТИЊА РАДИ ДАЉЕГ ЗБРИЊАВАЊА ПРЕУЗИМА МИНИСТАРСТВО, 

ИНСПЕКТОР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - (У 
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ДАЉЕМ ТЕКСТУ ИНСПЕКТОР), ОВЛАШЋЕНА НАУЧНА ИЛИ СТРУЧНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ЗООЛОШКИ ВРТ, ОДНОСНО ПРИХВАТИЛИШТЕ КОЈЕ 

ОДРЕДИ МИНИСТАРСТВО, УКОЛИКО ОРГАН КОЈИ ЈЕ ИЗВРШИО ОДУЗИМАЊЕ 

ИЛИ ЗАПЛЕНУ ИСТИХ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ИЗВРШИ ЊИХОВ ТРАНСПОРТ 

ДО МЕСТА ЗБРИЊАВАЊА. 

ТРОШКОВЕ ТАКСОНОМСКОГ ОДРЕЂИВАЊА ВРСТЕ И/ИЛИ УТВРЂИВАЊА 

ВРСТЕ ОД КОЈЕ ДЕО ИЛИ ДЕРИВАТ ПОТИЧЕ, УЗОРКОВАЊА, АНАЛИЗА, 

НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА, ТРАНСПОРТА, ЛЕЧЕЊА, НЕГЕ, ВРАЋАЊА У 

ПРИРОДУ И ЗБРИЊАВАЊА ОДУЗЕТИХ ПРИМЕРАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

СНОСИ ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ОД КОГА СУ 

ПРИМЕРЦИ ОДУЗЕТИ. 

У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ ПРЕКОГРAНИЧНИ ПРОМЕТ ВРШИ СУПРОТНО 

ПРОПИСИМА, А НИЈЕ УТВРЂЕН ПРИМАЛАЦ, СВЕ ТРОШКОВЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ 

ЧЛАНА ДУЖАН ЈЕ ДА ПОДМИРИ ПОШИЉАЦ, ПРЕВОЗНИК ИЛИ НАРУЧИЛАЦ, 

ОДНОСНО ДРЖАВА УКОЛИКО НАПРЕД НАВЕДЕНА ЛИЦА НИСУ УТВРЂЕНА.  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА УТВРЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО НА ОСНОВУ 

ИЗВЕШТАЈА О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ПОТРЕБЕ ЗБРИЊАВАЊА 

ПРИМЕРАКА.  

НАКНАДА ТРОШКОВА СЕ ВРШИ НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ СУДА.  

          МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЕЗАНА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

ЗБРИЊАВАЊА ОДУЗЕТИХ ПРИМЕРАКА РЕГУЛИШУ СЕ УГОВОРОМ 

ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА И ПРАВНОГ ИЛИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 

ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАБРИЊАВАЊЕ ПРИМЕРАКА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ТРОШКОВНИК ЗБРИЊАВАЊА ОДУЗЕТИХ 

ПРИМЕРАКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ 

ВРСТА. 

 

Поступање са нађеним примерцима заштићених дивљих животиња 

 

Члан 93. 

Лице које нађе заштићену дивљу животињу дужно је да одмах обавести најближу 

ветеринарску организацију и Министарство о: 

1) пронађеним мртвим примерцима заштићених дивљих животиња, 

2) примерцима заштићених дивљих животиња које су болесне или озлеђене у мери 

да нису способне да самостално преживе у природи. 
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Ветеринарска организација дужна је да утврди узроке угинућа пронађених мртвих 

строго заштићених дивљих животиња. 

Трошкове поступка из става 2. овог члана сноси Министарство. 

Министарство може лицу из става 1. овог члана дозволити на његов захтев држање 

болесне или озлеђене животиње ради лечења и опоравка. 

Оправдане трошкове настале лечењем животиње сноси Министарство. 

Сви примерци строго заштићених дивљих врста из става 1. овог члана морају бити 

обележени на прописани начин. 

Убијене или на било који други начин усмрћене или нађене строго заштићене врсте 

на територији Републике Србије предају се Природњачком музеју на препарирање, 

конзервацију и чување чиме постају покретна заштићена природна добра као делови 

биолошког наслеђа а који имају научни, образовни и културни значај. 

Природњачки музеј води евиденцију о врстама из става 7. овог члана. 

 

ПОСТУПАЊЕ СА НАЂЕНИМ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА 

ЧЛАН 93. 

ЛИЦЕ КОЈЕ НАЂЕ ПРИМЕРАК СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ ИЛИ ЗАШТИЋЕНЕ 

ДИВЉЕ ВРСТЕ ЖИВОТИЊЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ОДМАХ ОБАВЕСТИ МИНИСТАРСТВО 

И/ИЛИ ЗАВОД О:  

1) ПРОНАЂЕНИМ МРТВИМ ПРИМЕРЦИМА,  

2) ЖИВИМ ПРИМЕРЦИМА КОЈИ СУ БОЛЕСНИ, ПОВРЕЂЕНИ ИЛИ КОЈИ 

НИСУ СПОСОБНИ ДА САМОСТАЛНО ПРЕЖИВЕ У ПРИРОДИ.  

МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ДА ОДРЕДИ ПОСЕБАН ТИМ СТРУЧНИХ - 

ФИЗИЧКИХ И/ИЛИ ПРАВНИХ ЛИЦА, ЗА СЛУЧАЈЕВЕ КАДА СУ ПОТРЕБНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СА ЖИВИМ ПРИМЕРЦИМА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА У ДИВЉИНИ 

ИЛИ У ЗАТОЧЕНИШТВУ.  

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РЕГУЛИШУ СЕ УГОВОРОМ 

ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА И ЛИЦА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА  

МИНИСТАРСТВО И/ИЛИ ЗАВОД ПРИМЕРКЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ОВОГ 

ЧЛАНА, РАДИ ЛЕЧЕЊА И ОПОРАВКА, УПУЋУЈУ НА ПРИВРЕМЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 

И НАКОН ОПОРАВКА АКО СЕ ПРОЦЕНИ ДА СУ СПОСОБНИ ДА САМОСТАЛНО 

ПРЕЖИВЕ ПРИМЕРЦИ СЕ ПУШТАЈУ НАЗАД У ПРИРОДНО СТАНИШТЕ.  
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ОПРАВДАНЕ ТРОШКОВЕ ТРАНСПОРТА, НЕГЕ  И ЛЕЧЕЊА ЖИВОТИЊЕ 

СНОСИ МИНИСТАРСТВО.  

СВИ ПРИМЕРЦИ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉИХ 

ЖИВОТИЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБЕЛЕЖАВАЈУ СЕ НА ПРОПИСАНИ 

НАЧИН.  

УБИЈЕНИ ИЛИ НА БИЛО КОЈИ ДРУГИ НАЧИН УСМРЋЕНИ ПРИМЕРЦИ 

СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ПРОНАЂЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕДАЈУ СЕ НАЈБЛИЖОЈ ВЕТЕРИНАРСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РАДИ УТВРЂИВАЊА УЗРОКА УСМРЋИВАЊА, ОДНОСНО УГИНУЋА.  

ТРОШКОВЕ АНАЛИЗЕ УЗОРАКА И ДИЈАГНОСТИЧКИХ ИСПТИТИВАЊА 

РАДИ УТВРЂИВАЊА УЗРОКА УСМРЋИВАЊА, ОДНОСНО УГИНУЋА ПРИМЕРАКА 

ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА СНОСИ МИНИСТАРСТВО.  

МРТВИ ПРИМЕРЦИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДАЈУ СЕ ОВЛАШЋЕНОЈ 

НАУЧНОЈ ИЛИ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  НА ПРЕПАРИРАЊЕ, КОНЗЕРВАЦИЈУ 

И ЧУВАЊЕ ЧИМЕ ПОСТАЈУ ПОКРЕТНА ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА КАО 

ДЕЛОВИ БИОЛОШКОГ НАСЛЕЂА А КОЈИ ИМАЈУ НАУЧНИ, ОБРАЗОВНИ И 

КУЛТУРНИ ЗНАЧАЈ, КАДА ОВАКО ПОСТУПАЊЕ НЕ ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ 

ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ.  

ОВЛАШЋЕНА НАУЧНА ИЛИ СТРУЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈОЈ СУ 

ПРЕДАТИ МРТВИ ПРИМЕРЦИ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О 

ТИМ  ПРИМЕРЦИМА И ПОДАТКЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ 

И ЗАВОДУ. 

Прекогранични промет заштићених врста 

 

Члан 94. 

Министарство издаје дозволу за увоз, извоз, унос и износ биљних и животињских 

дивљих врста, њихових делова и деривата заштићених на основу закона, потврђених 

међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права. 

Дозвола из става 1. овог члана издаје се под следећим условима: 

1) да је право располагања јединком врсте дивље животиње, гљиве и биљке стечено 

у складу са законом; 

2) да су животиње или пошиљка обележени на прописани начин; 

3) да су предузете све мере за добробит животиња током превоза. 

Дозвола из става 1. овог члана издаје се и за врсте чији један или оба родитеља 

припадају дивљој врсти. 
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У складу са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима 

међународног права, а у циљу заштите врста из става 1. овог члана министар доноси 

правилник којим прописује: 

1) услове под којима се обавља увоз, извоз, унос, износ или транзит, трговина и 

узгој врста из става 1. овог члана; 

2) издавање дозвола и других аката (потврде, сертификати, мишљења); 

3) спискове врста, њихових делова и деривата који подлежу издавању дозвола, 

односно других аката; 

4) врсте, њихове делове и деривате чији је увоз односно извоз забрањен, ограничен 

или обустављен; 

5) изузетке од издавања дозволе; 

6) садржину, изглед и начин вођења регистра издатих дозвола; 

7) начин обележавања животиња или пошиљки; 

8) начин спровођења надзора и вођења евиденције; 

9) израду извештаја и др. 

При увозу, извозу, уносу, износу и транзиту, живе животиње морају се превозити и 

чувати на начин којим се ни најмање не озлеђује или оштећује њихово здравље или се са 

њима нехумано поступа, у складу с посебним прописима. 

 

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ, ТРГОВИНА И УЗГОЈ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, 

ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА 

 

ЧЛАН 94. 

МИНИСТАРСТВО, НА ОСНОВУ МИШЉЕЊА ОВЛАШЋЕНЕ НАУЧНЕ ИЛИ 

СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛЕ И ДРУГА АКТА (ПОТВРДЕ, 

МИШЉЕЊА, ОБАВЕШТЕЊА И ДР.)КОЈИМА СЕ ОДОБРАВА УВОЗ, ИЗВОЗ, УНОС И 

ИЗНОС ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ ВРСТА, ЊИХОВИХ ДЕЛОВА И ДЕРИВАТА, 

ЗАШТИЋЕНИХ НА ОСНОВУ ЗАКОНА И ПОТВРЂЕНИХ МЕЂУНАРОДНИХ 

УГОВОРА, КАО И ЗА УВОЗ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА 

КОЈЕ НИСУ ЗАШТИЋЕНЕ.  

ДОЗВОЛА, ОДНОСНО ПОТВРДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ СЕ ПОД 

СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА:  
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1) ДА ЈЕ ПРАВО РАСПОЛАГАЊА ЈЕДИНКОМ ВРСТЕ ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ, 

ГЉИВЕ И БИЉКЕ СТЕЧЕНО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;  

2) ДА СУ ЖИВОТИЊЕ ИЛИ ПОШИЉКА ОБЕЛЕЖЕНИ НА ПРОПИСАНИ 

НАЧИН;  

3) ДА СУ ПРЕДУЗЕТЕ СВЕ МЕРЕ ЗА ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА ТОКОМ 

ПРЕВОЗА; 

4) ДРУГИМ УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.  

МИНИСТАРСТВО НЕЋЕ ИЗДАТИ ДОЗВОЛУ И ПОТВРДУ ЗА 

ПРОКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ КАЖЊАВАНО ЗА ИЛЕГАЛНИ 

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИМ ИЛИ ЗАШТИЋЕНИМ 

ВРСТАМА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ И/ИЛИ ЗА КРШЕЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОПИСА 

КОЈИ РЕГУЛИШУ ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА, И ТО: 

1) ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП, ОДНОСНО ПРЕКРШАЈ У ПЕРИОДУ  

ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ДВЕ ГОДИНЕ ОД ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ СУДА; 

ИЛИ 

2) ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО, У ПЕРИОДУ ОД ДВЕ ДО ПЕТ ГОДИНА ОД 

ПРАВНОСНАЖНОСТИ ОДЛУКЕ СУДА. 

ЗАБРАЊЕН ЈЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ПРИМЕРАКА ДИВЉИХ ВРСТА 

АКО: 

1) СЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ, УКЉУЧУЈУЋИ ОТПРЕМУ, ТРАНСПОРТ И 

ТРАНЗИТ ВРШИ БЕЗ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ИЛИ ПОТВРДЕ;  

2) СЕ ВРШИ СУПРОТНО ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ИЛИ ПОТВРДИ, ОДНОСНО 

ДОЗВОЛА ИЛИ ПОТВРДА  СЕ КОРИСТИ ЗА БИЛО КОЈИ ДРУГИ ПРИМЕРАК ОСИМ 

ЗА ОНАЈ ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА; 

3) СЕ КОРИСТИ  ДОЗВОЛА ИЛИ ПОТВРДА КОЈА ЈЕ ПОНИШТЕНА ИЛИ ЧИЈИ 

ЈЕ РОК ВАЖЕЊА ИСТЕКАО; 

4) СЕ КОРИСТИ ЛАЖНА, ФАЛСИФИКОВАНА ДОЗВОЛА ИЛИ ПОТВРДА, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ИСПРАВУ НА КОЈОЈ СУ ВРШЕНЕ НЕОВЛАШЋЕНЕ ИЗМЕНЕ. 

МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ПОНИШТИТИ  ИЗДАТЕ ВАЖЕЋЕ ДОЗВОЛЕ И 

ПОТВРДЕ, ОДНОСНО ЗАБРАНИТИ ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И ПОТВРДА У 

НАРЕДНИХ ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА ПОНИШТАВАЊА  ДОЗВОЛЕ. 

 МИНИСТАРСТВО ЋЕ ПОНИШТИТИ ДОЗВОЛУ ИЛИ ПОТВРДУ: 

1) АКО СЕ, ПОСЛЕ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ИЛИ ПОТВРДЕ, УСЛЕД 

ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ, НЕ МОЖЕ ОБАВИТИ ИЗВОЗ, УВОЗ ИЛИ ТРАНЗИТ У 

СКЛАДУ СА УСЛОВИМА НАВЕДЕНИМ У ДОЗВОЛИ ИЛИ ПОТВРДИ;  
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2) АКО НАКНАДНО УТВРДИ ДА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ИЛИ 

ПОТВРДЕ ДОНЕТА НА ОСНОВУ НЕТАЧНИХ ПОДАТАКА, ФАЛСИФИКОВАНИХ 

ДОКУМЕНАТА ИЛИ ИСПРАВА НА КОЈИМА СУ ВРШЕНЕ НЕОВЛАШЋЕНЕ 

ИЗМЕНЕ.. 

ЛИЦУ ЧИЈА ЈЕ ДОЗВОЛА ИЛИ ПОТВРДА ПОНИШТЕНА ЗБОГ ОКОЛНОСТИ 

ИЗ СТАВА 6. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, А ИМАЛО ЈЕ САЗНАЊЕ О ТАЧНОСТИ 

ПОДАТАКА, МИНИСТАРСТВО НЕЋЕ ИЗДАВАТИ ДОЗВОЛУ ИЛИ ПОТВРДУ У 

НАРЕДНИХ ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА УКИДАЊА ДОЗВОЛЕ ИЛИ ПОТВРДЕ. 

СВАКУ ПОШИЉКУ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ 

ДИВЉИХ ВРСТА МОРА ДА ПРАТИ ДОЗВОЛА, ОДНОСНО ПОТВРДА У 

ОРИГИНАЛУ. 

ПРИ УВОЗУ, ИЗВОЗУ, УНОСУ, ИЗНОСУ И ТРАНЗИТУ, ЖИВЕ 

ЖИВОТИЊЕМОРАЈУ СЕ ПРЕВОЗИТИ И ЧУВАТИ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ НИ 

НАЈМАЊЕ НЕ ОЗЛЕЂУЈЕ ИЛИ ОШТЕЋУЈЕ ЊИХОВО ЗДРАВЉЕ ИЛИ СЕ СА ЊИМА 

НЕХУМАНО ПОСТУПА, У СКЛАДУ С ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА.  

МИНИСТАР МОЖЕ ЗАБРАНИТИ ИЛИ ОГРАНИЧИТИ УВОЗ ОДРЕЂЕНИХ 

АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА НА ОСНОВУ МИШЉЕЊА ОВЛАШЋЕНЕ НАУЧНЕ 

ИЛИ СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА, А 

НАРОЧИТО, АКО: 

1) УВОЗ ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ПО АУТОХТОНЕ ВРСТЕ, ЗДРАВЉЕ ИЛИ 

БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ; 

2) НИВО ТРГОВИНЕ МОЖЕ УГРОЗИТИ ОПСТАНАК ПОПУЛАЦИЈЕ ДАТЕ 

ДИВЉЕ ВРСТЕ У ПРИРОДИ; 

3) ЈЕ ПРОЦЕНАТ УГИНУЋА ПРИМЕРАКА ДАТЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ У 

ТРАНСПОРТУ ПРЕВИСОК. 

У СКЛАДУ СА ПОТВРЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА, А У ЦИЉУ 

ЗАШТИТЕ  ДИВЉИХ ВРСТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ:  

1) УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ ОБАВЉА УВОЗ, ИЗВОЗ, УНОС, ИЗНОС ИЛИ 

ТРАНЗИТ, ТРГОВИНА И УЗГОЈ ДИВЉИХ ВРСТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА;  

2) ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И ДРУГИХ АКАТА (ПОТВРДА, МИШЉЕЊА, 

ОБАВЕШТЕЊА И ДР.);   

3) СПИСКОВЕ  ДИВЉИХ ВРСТА, ЊИХОВИХ ДЕЛОВА И ДЕРИВАТА КОЈИ 

ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛА, ОДНОСНО ДРУГИХ АКАТА;  

4)  ДИВЉЕ ВРСТЕ, ЊИХОВЕ ДЕЛОВЕ И ДЕРИВАТЕ ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ОДНОСНО 

ИЗВОЗ ЗАБРАЊЕН, ОГРАНИЧЕН ИЛИ ОБУСТАВЉЕН;  

5) ИЗУЗЕТКЕ ОД ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ И ДРУГИХ АКАТА;  
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6) САДРЖИНУ, ИЗГЛЕД И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА 

И ДРУГИХ АКАТА;  

7) НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА ЖИВОТИЊА ИЛИ ПОШИЉКИ;  

8) НАЧИН ПОСТУПАЊА СА ОДУЗЕТИМ ПРИМЕРЦИМА; 

9) НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА И ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ;  

10) ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА И ДР. 

 

Пријава прекограничног промета заштићених врста 

 

Члан 95. 

Увоз, извоз, унос, износ и транзит заштићених дивљих врста, њихових делова и 

деривата обавезно се пријављује царинској служби, у складу са одредбама овог закона и 

другим прописима. 

Ветеринарско здравствени и фитосанитарни преглед и контролу пошиљки из става 

1. овог члана над којима постоји надлежност граничне ветеринарске и фитосанитарне 

инспекције спроводи се у складу с посебним прописима. Граничне прелазе на којима се 

може обављати увоз, извоз, унос, износ и транзит заштићених врста, њихових делова и 

деривата, као и услове у погледу њихове опремљености и оспособљености за обављање 

тих послова, прописује министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и 

водопривреде уз сагласност Министра. 

Царинска служба дужна је да приликом увоза, извоза, уноса, износа и транзита 

врста из члана 94. став 1. овог закона прегледа одговарајуће дозволе и овери прелазак 

границе у за то предвиђеној рубрици обрасца дозволе. 

У случају увоза, извоза, уноса, износа и транзита царинска служба оверава дозволе 

на начин прописан актом о прекограничном промету заштићених врста из члана 94. овог 

закона. 

Уколико се прекогранични промет примерака заштићених врста врши супротно 

прописаним условима, примерке одузима надлежни инспектор и издаје потврду о 

одузимању. 

ПРИЈАВА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, 

ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХДИВЉИХ ВРСТА 

ЧЛАН 95. 
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ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ПРИМЕРАКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА, ЊИХОВИХ ДЕЛОВА И ДЕРИВАТА, КАО И УВОЗ 

ИЛИ УНОС ЖИВИХ ПРИМЕРАКА АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ОБАВЕЗНО СЕ 

ПРИЈАВЉУЈЕ ЦАРИНСКОЈ СЛУЖБИ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И 

ДРУГИМ ПРОПИСИМА.  

УВОЗНИК, ОДНОСНО ИЗВОЗНИК ПРИМЕРАКА, КАО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

КОЈЕ УНОСИ И ИЗНОСИ ПРИМЕРКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ДУЖАН ЈЕ ДА О 

ОЧЕКИВАНОМ ВРЕМЕНУ ДОЛАСКА, ОДНОСНО ОТПРЕМАЊА ПОШИЉКЕ, 

ОБАВЕСТИ МИНИСТАРСТВО 48 САТИ ПРЕ ВРШЕЊА УВОЗА ИЛИ ИЗВОЗА, 

УКОЛИКО ЈЕ ОВАЈ УСЛОВ НАВЕДЕН У ДОЗВОЛИ ИЛИ АКТУ ИЗ ЧЛАНА 94. СТАВ 

1. ОВОГ ЗАКОНА. 

ВЕТЕРИНАРСКО ЗДРАВСТВЕНИ И ФИТОСАНИТАРНИ ПРЕГЛЕД ПОШИЉКИ 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАД КОЈИМА ПОСТОЈИ НАДЛЕЖНОСТ ГРАНИЧНЕ 

ВЕТЕРИНАРСКЕ И ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СПРОВОДИ СЕ У СКЛАДУ СА 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА.  

ГРАНИЧНЕ ПРЕЛАЗЕ НА КОЈИМА СЕ МОЖЕ ОБАВЉАТИ УВОЗ, ИЗВОЗ, 

УНОС, ИЗНОС И ТРАНЗИТ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ 

ВРСТА, ЊИХОВИХ ДЕЛОВА И ДЕРИВАТА, КАО И УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ЊИХОВЕ 

ОПРЕМЉЕНОСТИ И ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТИХ ПОСЛОВА, 

ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР И МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ.  

НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА МИНИСТАРСТВО ЧИНИ ДОСТУПНИМ 

ЈАВНОСТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА 

ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ 

ВРСТА.  

УКОЛИКО СЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ПРИМЕРАКА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ВРШИ 

СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА, ПРИМЕРКЕ ОДУЗИМА НАДЛЕЖНИ 

ИНСПЕКТОР ИЛИ ЦАРИНСКА СЛУЖБА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 92. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

Обавезе царинске службе 

 

Члан 96. 

Ако приликом увоза, извоза, уноса, износа, или транзита царинска служба не може 

да одреди врсту животиње, гљиве или биљке чији увоз или извоз подлеже ограничењима 

или забранама, може их: 
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1) на трошак царинског декларанта (примаоца односно пошиљаоца робе), сама 

чувати или дати некоме на чување до утврђивања статуса врсте чији увоз, извоз, 

реекспорт или транзит подлеже ограничењима; 

2) препустити царинском декларанту до окончања поступка, али уз забрану 

располагања. 

Царинска служба може од царинског декларанта захтевати потврду да предметна 

врста није под заштитом. 

Врсте за које царинска служба утврди да се увозе, извозе, уносе, износе или да су у 

транзиту без прописаних дозвола или других докумената, привремено се задржавају до 

окончања поступка. 

У случајевима из става 3. овог члана издаје се потврда. 

Врсте из става 3. овог члана, предају се на чување, од стране министарства 

овлашћеном правном или физичком лицу, а могу се оставити на чување и царинском 

декларанту уз забрану располагања. 

Ако се прописана дозвола или други затражени документи не доставе у року од 

месец дана након привременог задржавања или у продуженом року који може износити 

најдуже два месеца, царинска служба доноси одлуку о одузимању. 

Ако се у поступку царинске контроле утврди да се ради о врстама за које нема 

увозне или извозне дозволе, одузимају се, а о одузетим врстама издаје се потврда. 

У случајевима из ст. 3. до 7. овог члана царинска служба дужна је да у најкраћем 

року обавести Министарство које одлучује о збрињавању одузетих врста, имајући у виду 

одредбе посебних прописа и ратификованих међународних уговора. 

Када се врсте заплене или одузму, трошкове (трошкови хране, смештаја, превоза, 

враћања и друго) сноси царински декларант. 

ЦАРИНСКОМ КОНТРОЛОМ КОНТРОЛИШЕ СЕ УНОС, ИЗНОС, УВОЗ, ИЗВОЗ, 

И ТРАНЗИТ ПРИМЕРАКА ИЗ ЧЛАНА 95. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, А ПОСЕБНО: 

1) ДА ЛИ ПРИ ПРЕЛАСКУ ГРАНИЦЕ ЗА ПРИМЕРКЕ ПОСТОЈЕ ВАЖЕЋЕ 

ДОЗВОЛЕ, ПОТВРДЕ ИЛИ ДРУГА АКТА ИЗДАТА У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ ИЗ 

ЧЛАНА 94. ОВОГ ЗАКОНА, И/ИЛИ ПРОПИСАНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДРУГЕ 

ДРЖАВЕ ИЗДАТА У СКЛАДУ СА ЦИТЕС КОНВЕНЦИЈОМ; 

2) ДА ЛИ ПРИМЕРЦИ ТЈ. САДРЖАЈ ПОШИЉКЕ ОДГОВАРА ПОДАЦИМА 

НАВЕДЕНИМ У ПРОПРАТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

ЦАРИНСКА СЛУЖБА ПОСТУПА СА ДОЗВОЛАМА И ПОТВРДАМА У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ИЗ ЧЛАНА 94. ОВОГ ЗАКОНА.  
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ЦАРИНСКА СЛУЖБА БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕШТАВА МИНИСТАРСТВО О 

ОТКРИВАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ У ВРШЕЊУ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ИЗ ЧЛАНА 94. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ПОТЕШКОЋА 

У  УТВРЂИВАЊУ ДИВЉИХ ВРСТА ПРИ ПРЕГЛЕДУ ПОШИЉКЕ. 

АКО СЕ У ПОСТУПКУ ЦАРИНСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРДИ ДА СЕ РАДИ О 

ВРСТАМА КОЈЕ УНОСЕ, ИЗНОСЕ, УВОЗЕ, ИЗВОЗЕ, ПОНОВНО ИЗВОЗЕ ИЛИ СУ У 

ТРАНЗИТУ, НА НАЧИН СУПРОТАН ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, ОДУЗИМАЈУ СЕ, 

А О ОДУЗЕТИМ ВРСТАМА ИЗДАЈЕ СЕ ПОТВРДА. 

ДО ОКОНЧАЊА ПОСТУПКА, ЦАРИНСКА СЛУЖБА, ОДУЗЕТЕ ПРИМЕРКЕ:  

1) МОЖЕ САМА ДА ЧУВА, У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ РАДИ О МРТВИМ 

ПРИМЕРЦИМА, ДЕЛОВИМА И ДЕРИВАТИМА О ТРОШКУ ЛИЦА ОД КОЈЕГ СУ 

ПРИМЕРЦИ ОДУЗЕТИ ИЛИ ДА ИСТЕ ПОВЕРИ НА ЧУВАЊЕ МИНИСТАРСТВУ; 

2) КАДА СЕ РАДИ О ЖИВИМ ПРИМЕРЦИМА УСТУПА ИСТЕ 

МИНИСТАРТСТВУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗБРИЊАВАЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКНОМ.  

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 2) ТРОШКОВЕ СТРУЧНЕ ПРОВЕРЕ 

САДРЖАЈА ПОШИЉКЕ СНОСИ УВОЗНИК, ОДНОСНО ИЗВОЗНИК 

ВЛАДА УТВРЂУЈЕ ВИСИНУ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА СТРУЧНУ 

ПРОВЕРУ САДРЖАЈА ПОШИЉКЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА. 

 

 

Члан 103.  

 

Послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији 

Републике Србије обавља Завод за заштиту природе Србије. 

Завод за заштиту природе Србије, за територију Републике Србије води регистар 

заштићених природних добара и информациони систем о заштити природе (базе података 

о заштићеним природним добрима, стаништима, заштићеним врстама, подручјима 

еколошке мреже), израђује средњорочни програм заштите природних добара, израђује 

стручне основе за Стратегију заштите природе и природних вредности Републике Србије 

и Извештај о стању природе. 

Послове заштите природе и природних добара која се целом или већим делом своје 

површине налазе на територији Аутономне покрајине Војводине, обавља Покрајински 

завод за заштиту природе. 

Организације за заштиту природе су правна лица. 
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          Организације за заштиту природе су установе НА ЧИЈЕ 

ОСНИВАЊЕ,ОРГАНИЗАЦИЈУ И РАД СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПРОПИСИ О ЈАВНИМ 

СЛУЖБАМА. 

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ УРЕЂУЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ОПШТИМ ПРОПИСИМА О 

РАДУ, ДОК СЕ ПЛАТЕ УРЕЂУЈУ У СКЛАДУ ЗА ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ 

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА КОЈЕ СЕ ФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 

У обављању послова заштите природе и природних добара организације за заштиту 

природе из ст. 1. и 2. овог члана остварују сарадњу кроз усаглашавање програма заштите 

природних добара. 

Покрајински завод за заштиту природе достаља средњорочни и годишњи програм 

заштите природних добара и извештај о њиховом остваривању Заводу за заштиту природе 

Србије. 

 

Права и дужности чувара 

Члан 110 

У вршењу чуварске службе, чувар нарочито: 

 1) прати кретање и активности посетилаца и других корисника у заштићеном 

подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и изградњу објеката, коришћење 

минералних сировина, шума, флоре и фауне укључујући дивљач и рибе, употребу 

моторних возила и пловила, постављање објеката на води, улазак у зоне и објекте у којима 

је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном, одлагање отпада, 

одвијање спортских такмичења и других манифестација; 

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

подручја;  

 3) пружа помоћ и сарађује са локалним становништвом; 

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

разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима и образовним активностима; 

 5) сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном подручју;  

 6) сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном 

подручју у циљу заштите природе; 

 7) сарађује са другом чуварском службом, инспекцијском службом и органом 

унутрашњих послова. 
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Када чувар, утврди или основано претпостави да је посетилац, односно корисник 

заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима унутрашњег реда или мерама 

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

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

исправа приведе надлежном органу унутрашњих послова;  

2) изврши преглед свих врста возила, пловних објеката и товара;  

3) привремено одузме предмете и средства којима је извршен прекршај или кривично дело 

и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела, као и да ове 

предмете, без одлагања, преда управљачу заштићеног подручја ради чувања; 

4) затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и 

уклањање штетних последица;  

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

судски налог. 

У вршењу службе чувар је дужан да покаже службену легитимацију.  

Легитимацију чувара издаје управљач заштићеног подручја на обрасцу који 

прописује министар.  

Чувар мора да има најмање средњу стручну спрему, једну годину радног искуства у 

струци и положен стручни испит и да испуњава прописане услове за ношење оружја и 

друге услове, утврђене актом управљача.  

Министар ближе прописује услове, програм и начин полагања стручног испита из 

става 5. овог члана. 

За време службе, чувар носи службену одећу, знак заштите природе и знак 

заштићеног подручја које чува и може носити оружје које одреди управљач, у складу са 

законом. 

Службену одећу, односно униформу чувара у националним парковима и 

заштићеним подручјима проглашеним актом Владе, прописује министар. 

ЧУВАРИМАСВОЈСТВОСЛУЖБЕНОГЛИЦА. 

Чувар може истовремено обављати послове рибочувара, чувара шума и ловочувара, 

уколико испуњава услове утврђене прописима који уређују област коришћења рибљег 

фонда, шумарства и ловства САМО НА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ПОВРШИНЕ 

МАЊЕОД 100 HA. 

Чувар у вршењу послова чувара рибарског подручја, идентитет и службена 

овлашћења доказује легитимацијом из става 3. овог члана. 
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Основни документи заштите природе  

 

Члан 111. 

Основни документи заштите природе и природних вредности су: Стратегија 

заштите природе и природних вредности Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија), 

програми заштите природе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

извештаји о стању природе. 

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

СУ: СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

СТРАТЕГИЈА), ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ИЗВЕШТАЈИ О 

СТАЊУ ПРИРОДЕ.  

СТРАТЕГИЈА ЈЕ ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОТВРЂЕНИХ 

МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА У ОБЛАСТИ БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ КОЈИМ 

СЕ ОДРЕЂУЈУ ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ  ОЧУВАЊА БИОЛОШКЕ 

РАЗНОВРСНОСТИ. 

 

Стратегија заштите природе 

Члан 112.  

Стратегију доноси Влада за период од најмање десет година. 

Стратегијом се утврђују дугорочни плански оквир и политика интегралне заштите 

природе УКЉУЧУЈУЋИ ОЧУВАЊЕ биодиверзитета, ПРЕДЕЛА И ГЕОНАСЛЕЂА. 

Стратегија нарочито садржи анализу (оцену) стања, циљеве, главне задатке, мере, 

активности и инструменте за очување и унапређење биолошке разноврсности, предела и 

геонаслеђа, развој мреже заштићених подручја и развој еколошке мреже. 

За спровођење Стратегије израђују се акциони планови које доноси Влада за 

период од највише пет година. 

Акциони план из става 4. овог члана може се донети и као саставни део Стратегије. 

Стручну основу Стратегије припрема Завод за заштиту природе Србије у сарадњи 

са Покрајинским заводом за заштиту природе. 

СТРАТЕГИЈА СЕ ИЗРАЂУЈЕ НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ПРИРОДЕ И 

НАРОЧИТО САДРЖИ: НАЧЕЛА И ОПШТЕ ЦИЉЕВЕ, ОЦЕНУ СТАЊА, ПОСЕБНЕ 

ЦИЉЕВЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ЊИХОВО СПРОВОЂЕЊЕ КАО И МОГУЋЕ ИЗВОРЕ 

ФИНАНСИРАЊА.  
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИРОДЕ ИЗРАЂУЈЕ ЗАВОД У САРАДЊИ СА ДРУГИМ 

СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ЈАВНИМ СЛУЖБАМА. 

По потреби може се извршити ревизија Стратегије пре истека периода за који је 

донета. 

Стратегија се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Инспекцијски надзор 

Члан 119. 

Инспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора за заштиту животне 

средине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом. 

У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПРЕКОГРАНИЧНИМ 

ПРОМЕТОМ И ТРГОВИНОМ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИМ И ЗАШТИЋЕНИМ ВРСТАМА, 

КАО И ЖИВИМ ПРИМЕРЦИМА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА НАДЛЕЖНИ ИНСПЕКТОР 

САРАЂУЈЕ СА ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦЕМ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ИЗ ЧЛАНА 94. 

ОВОГ ЗАКОНА. 

Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора над применом 

одредаба овог закона на заштићеним подручјима, која се налазе на територији аутономне 

покрајине. 

Јединици локалне самоуправе поверава се вршење инспекцијског надзора над 

применом одредаба овог закона на заштићеним подручјима која проглашава надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉА СЕ БЕЗ 

ПРЕТХОДНОГ ПИСАНОГ ОБАВЕШТАВАЊА НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА И 

ПРИБАВЉАЊА ПИСАНОГ НАЛОГА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР. 

ИЗУЗЕТНО, ИНСПЕКТОР МОЖЕ ОБАВЕСТИТИ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА О 

ПОЧЕТКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА АКО ПРОЦЕНИ ДА ЈЕ ТАКВО 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТРЕБНО У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА НАДЗОРА. 

 

 

Заједничко тело за спровођење надзора над прекограничним прометом и 

трговином дивљим врстама 

Члан 119а 

У ВРШЕЊУ НАДЗОРА НАД ПРЕКОГРАНИЧНИМ ПРОМЕТОМ И ТРГОВИНОМ 

ДИВЉИМ ВРСТАМА МИНИСТАРСТВО САРАЂУЈЕ СА ЦАРИНСКОМ СЛУЖБОМ, 

ПОЛИЦИЈОМ И РЕПУБЛИЧКИМ ЈАВНИМ ТУЖИЛАШТВОМ. 
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МИНИСТАРСТВО ОБРАЗУЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО ТЕЛО РАДИ: ПЛАНИРАЊА, 

ПРАЋЕЊА, УСКЛАЂИВАЊА И ПРЕДУЗИМАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕРА И 

АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАДЗОРА НАД ПРЕКОГРАНИЧНИМ ПРОМЕТОМ 

И ТРГОВИНОМ ДИВЉИМ ВРСТАМА., У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНА УПРАВА. 

ОДЛУКОМ О ОБРАЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ТЕЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

УРЕЂУЈУ СЕ ПИТАЊА ПРОГРАМИРАЊА И ВРШЕЊА ОБУКЕ, КООРДИНАЦИЈА 

НАДЗОРА, ИЗВЕШТАВАЊА О КОНТРОЛИ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА И 

ТРГОВИНЕ ДИВЉИМ ВРСТАМА И САНКЦИОНИСАЊУ НЕЗАКОНИТИХ РАДЊИ ИЗ 

СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

Права и дужности инспектора 

Члан 120. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор има права и дужност да утврђује: 

1) коришћење и употребу заштићених природних вредности и других делова 

природе; 

2) спровођење услова и мера заштите природе, других аката издатих на основу 

овога закона и других прописа; 

3) спровођење компензацијских мера; 

4) спровођење планова управљања природним добрима/ресурсима у делу који се 

односи на мере и услове заштите природе; 

5) спровођење плана управљања и програма заштите, очувања, коришћења и 

унапређења заштићене природе и њених вредности; 

6) спровођење плана управљања и других аката заштићеног подручја; 

7) радње које могу проузроковати промене и оштећења на заштићеном подручју 

или другим заштићеним природним добрима; 

8) спровођење непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних 

добара; 

9) спровођење мера и услова заштите заштићених природних добара, заштићених 

биљних и животињских врста и гљива; 

10) да ли се извоз, увоз и транзит заштићених дивљих врста биљака и животиња и 

гљива врши у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона; 

10) ДИВЉЕ ВРСТЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПРОМЕТУ И ТРГОВИНИ И ДА ЛИ 

СЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И 
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АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА БИЉАКА, ЖИВОТИЊА И ГЉИВА ВРШИ У СКЛАДУ 

СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА;  

11) да ли се уношење и поновно уношење дивљих врста у природу врши у складу 

са одредбама овог закона; 

12) информисање јавности о стању природе, плановима управљања заштићеног 

подручја; 

13) спровођење других прописаних услова и мера заштите биолошке и предеоне 

разноврсности утврђених овим законом и прописа донетих на основу овог закона; 

14) да ли се спроводи мониторинг стања природе и њених вредности; 

15) да ли се води регистар заштићених природних добара и друге прописане 

евиденције; 

16) да ли се генетички материјал користи у складу са овим законом и посебним 

прописима; 

17) да ли управљач заштићеног подручја извршава обавезе установљене актом о 

заштити; 

18) да ли управљач заштићеног подручја користи средства за рад и обављање 

послова на заштити и унапређивању заштићеног подручја; 

19) да ли се коришћење фосила, минерала кристала и бигра или истраживање 

њихових налазишта врши у складу са овим законом; 

20) да ли се сакупљање и стављање у промет дивљих врста биљака, животиња и 

гљива, њихових развојних облика и делова врши у складу са прописаним условима; 

21) да ли се вештачко пресељавање и насељавање популација или делова 

популација аутохтоних врста врши у складу са одредбама овог закона; 

21) ДА ЛИ СЕ ВЕШТАЧКО ПРЕСЕЉАВАЊЕ И НАСЕЉАВАЊЕ ПОПУЛАЦИЈА 

ИЛИ ДЕЛОВА ПОПУЛАЦИЈА АУТОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ВРШИ У СКЛАДУ 

СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА;  

22) да ли се држање, узгој и трговина див љим животињама обавља са дозволом и 

под условима и на прописани начин. 

22) ДА ЛИ СЕ ДРЖАЊЕ, УЗГОЈ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРГОВИНА 

ПРИМЕРЦИМА ДИВЉИХ ВРСТА ОБАВЉА НА ПРОПИСАН НАЧИН. 

22А) ДА ЛИ СУ  ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА РАД ЗООЛОШКОГ ВРТА У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ 

ЗАКОНА. 

Овлашћења инспектора 
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Члан 121. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: 

1) забрани коришћење и употребу заштићених природних вредности и других 

делова природе без одобрења или противно одобрењу; 

2) нареди спровођење услова и мера заштите природе, других аката издатих на 

основу овога закона и других прописа; 

3) нареди спровођење компензацијских мера; 

4) нареди спровођење планова управљања природним добрима/ресурсима у делу 

који се односи на мере и услове заштите природе; 

5) нареди спровођење плана управљања и програма заштите, очувања, коришћења 

и унапређења заштићене природе и њених вредности; 

6) нареди спровођење плана управљања и других аката заштићеног подручја и 

еколошке мреже; 

7) забрани радње које могу проузроковати промене и оштећења на заштићеном 

подручју, еколошкој мрежи или другим заштићеним природним добрима; 

7а) забрани радње, односно извођење радова на заштићеном подручју, које су 

супротне акту о заштити и правилнику о унутрашњем реду и чуварској служби; 

8) нареди спровођење непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених 

природних добара; 

9) нареди спровођење мера и услова заштите заштићених природних добара, 

заштићених биљних и животињских врста и гљива; 

9) НАРЕДИ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И УСЛОВА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРИРОДНИХ ДОБАРА, ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ 

ВРСТА И ГЉИВА;  

10) забрани извоз, увоз и транзит заштићених дивљих врста биљака и животиња и 

гљива ако се промет врши супротно са овим законом и прописима донетим на основу овог 

закона и ратификованим међународним уговорима; 

10) ЗАБРАНИ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, 

ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА КОЈИ СЕ ВРШИ СУПРОТНО 

ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА И 

ПОТВРЂЕНИХ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА;  

 

11) забрани уношење дивљих врста у природу ако је у супротности са одредбама 

овог закона; 
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12) нареди информисање јавности о стању природе, плановима управљања 

заштићеног подручја; 

13) нареди спровођење других прописаних услова и мера заштите биолошке и 

предеоне разноврсности утврђених овим законом и прописа донетих на основу овог 

закона; 

14) нареди управљачу спровођење мониторинга стања природе и њених вредности; 

15) нареди вођење регистара заштићених природних добара и друге прописане 

евиденције; 

16) забрани да се генетички материјал користи супротно одредбама овог закона и 

посебним прописима; 

17) нареди да управљач заштићеног подручја извршава обавезе установљене актом 

о заштити; 

18) нареди да управљач заштићеног подручја користи средства за рад и обављање 

послова на заштити и унапређивању заштићеног подручја; 

19) забрани коришћење фосила, минерала кристала и бигра или истраживање 

њихових налазишта ако је у супротности са овим законом; 

20) забрани сакупљање и стављање у промет дивљих врста биљака, животиња и 

гљива њихових развојних облика и делова ако се сакупљање и стављање у промет врши 

без дозволе и супротно прописаним условима; 

21) забрани вештачко пресељавање и насељавање популација или делова 

популација аутохтоних врста без дозволе или супротно прописаним условима; 

21) ЗАБРАНИ ВЕШТАЧКО ПРЕСЕЉАВАЊЕ И НАСЕЉАВАЊЕ ПОПУЛАЦИЈА 

ИЛИ ДЕЛОВА ПОПУЛАЦИЈА АУТОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА БЕЗ ДОЗВОЛЕ ИЛИ 

СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА;  

22) забрани држање, узгој и трговину дивљим животињама без дозволе или под 

условима и на прописани начин; 

22) ЗАБРАНИ ДРЖАЊЕ, УЗГОЈ И ТРГОВИНУ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА КОЈИ СЕ ВРШИ 

СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ 

ОВОГ ЗАКОНА 

23) забрани оштећивање или уништавање станишта заштићених дивљих врста; 

23) ЗАБРАНИ ОШТЕЋИВАЊЕ ИЛИ УНИШТАВАЊЕ СТАНИШТА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ  ДИВЉИХ ВРСТА; 
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23А) ВРШИ КОНТРОЛУ ДРЖАЊА, УЗГОЈА И ТРГОВИНЕ ПРИМЕРКА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА; 

24) забрани друге радње и активности које су у супротности са одредбама овог 

закона и прописа донетих на основу њега; 

25) НАРЕДИ ВЛАСНИКУ ОДНОСНО ДРЖАОЦУ ПРИМЕРКА ДИВЉЕ ВРСТЕ, 

ДА ОМОГУЋИ ИНСПЕКТОРУ, ПРЕДСТАВНИКУ ОВЛАШЋЕНЕ НАУЧНЕ ИЛИ 

СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ ВЕТЕРИНАРУ,  УЗИМАЊЕ УЗОРКА КРВИ ИЛИ 

ДРУГОГ ТКИВА ПРИМЕРКА ДИВЉЕ ВРСТЕ У ЊЕГОВОМ ПРИСУСТВУ, ЗА 

ПОТРЕБУ СПРОВОЂЕЊА АНАЛИЗЕ, 

26) НАРЕДИ ИЗВРШЕЊЕ ДРУГИХ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИХ ОБАВЕЗА У 

ОДРЕЂЕНОМ РОКУ. 

Ради спречавања настанка неотклоњивих штета на заштићеном природном добру, 

биолошкој и предеоној разноврсности, смањивања штете настале због обављања 

недозвољених делатности, радњи или активности, односно ради предузимања хитних 

заштитних мера, или ради отклањања непосредне опасности за живот и здравље људи или 

имовину, инспектор може, у току надзора донети решење и усмено. 

Констатација о издатом усменом решењу уноси се у записник, уз назнаку да ће 

писано решење бити донето у року од 8 дана. 

На решења инспектора из ст. 1. и 2. дозвољена је жалба. 

Решење инспектора из става 1. тач. 1), 7), 10), 11), 16), 19), 20), 21), 22), 23), 23А),  

24), 25) И 26) овог члана је коначно, и против њега се може водити управни спор. 

Одузимање предмета и заштићених природних добара 

Члан 123. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да привремено 

одузме: 

1) ПРИМЕРКЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И/ИЛИ АЛОХТОНИХ 

ДИВЉИХ ВРСТА ПРИ ВРШЕЊУ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА, ТРГОВИНЕ И/ИЛИ 

ПОСЕДОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СУПРОТНО ОВОМ ЗАКОНУ, 

ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА И ПОТВРЂЕНИМ 

МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА И НАЛОЖИ ЊИХОВО ЧУВАЊЕ, УЗ ИЗДАВАЊЕ 

ПОТВРДЕ О ОДУЗЕТИМ ПРИМЕРЦИМА;  

2) предмете, робу или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали, 

односно којима су извршене недозвољене радње; 

3) покретна заштићена природна документа или заштићену дивљу врсту и наложи 

њихово чување. 
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СА ОДУЗЕТИМ ПОКРЕТНИМ ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОКУМЕНТИМА 

И ПРИМЕРЦИМА ДИВЉИХ ВРСТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНАПОСТУПА СЕ НА 

ПРИМЕРЕН НАЧИН ЗА ЊИХОВО ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ, А НА ПРЕДЛОГ 

ОВЛАШЋЕНЕ НАУЧНЕ ИЛИ СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЖИВЕ ПРИМЕРКЕ. 

На решење инспектора из става 1. овог члана, може се изјавити жалба министру. 

Заштићене дивље врсте стечене противзаконитом радњом, које су подложне 

кварењу или се не могу одговарајуће збринути или ако њихово чување захтева веће 

трошкове продају се, а одлуку о продаји, начину и условима продаје доноси министар. 

Остварена средства чувају се на евидентном рачуну Министарства, до окончања 

судског поступка. 

Изузетно, са одузетим покретним заштићеним природним документима и 

заштићеним дивљим врстама из става 1. овог члана, може се поступити и на други 

примерени начин за њихово очување и заштиту, а на предлог Завода, односно 

Природњачког музеја (пуштање у природу, уступање зоолошком врту или другој 

установи, и сл.)  овлашћене научне или стручне организације уз потврду, на чување и/или 

презентацију и/или продају. 

Привредни преступи 

Члан 125. 

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

1) користи простор, природне ресурсе и заштићена подручја на начин који 

проузрокује трајно нарушавање биолошке, геолошке, хидролошке, педолошке и предеоне 

разноврсности (члан 8. став 2); 

2) не поступа у складу са мерама заштите природе утврђеним у плановима, 

програмима, основама и пројектно-техничком документацијом (члан 8. став 3); 

3) не изврши санацију односно рекултивацију (члан 8. став 4); 

4) без одлагања и о свом трошку не отклони штетне последице које су у природи и 

заштићеним природним добрима, настале услед пројеката и активности изведених без 

утврђених услова заштите природе или супротно датим условима (члан 13. став 1); 

5) сакупља заштићене дивље врсте гљива, лишајева, биљака, животиња и њихове 

делове без дозволе (члан 76); 

5) ВРШИ ИЛИ ПОКУША САКУПЉАЊЕ И/ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМЕРАКА 

СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА БЕЗ ДОЗВОЛЕ, 

ОДНОСНО СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА (ЧЛ. 75, 76. И,77); 
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5А) ДРЖИ, ТРГУЈЕ ИЛИ ПОКУША ДА ТРГУЈЕ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА СУПРОТНО ЧЛ. 86А, 90 И. 94. 

ОВОГ ЗАКОНА; 

6) врши прекогранични промет заштићеним дивљим врстама без дозволе 

Министарства (члан 94. став 1); 

6) ВРШИ ИЛИ ПОКУША ДА ИЗВРШИ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ, 

УКЉУЧУЈУЋИ ОТПРЕМУ, ТРАНСПОРТ И ТРАНЗИТ, ПРИМЕРАКА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ  ИЛИ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА БЕЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОЗВОЛЕ ИЛИ ПОТВРДЕ КОЈУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ИЛИ 

КОРИСТИ ДОЗВОЛУ ИЛИ ПОТВРДУ КОЈА ЈЕ ПОНИШТЕНА ИЛИ ЧИЈИ ЈЕ РОК 

ВАЖЕЊА ИСТЕКАО(ЧЛАН 94. СТАВ 4. ТАЧКА 1) И 3)); 

6А) ВРШИ ИЛИ ПОКУША ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ДИВЉИХ ВРСТА 

СУПРОТНО ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ИЛИ ПОТВРДИ, ОДНОСНО КОРИСТИ ДОЗВОЛУ 

ИЛИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ЗА БИЛО КОЈИ ДРУГИ 

ПРИМЕРАК ОСИМ ЗА ОНАЈ ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА (94. СТАВ 4. ТАЧКА 2)); 

6Б) КОРИСТИ ЛАЖНУ, ФАЛСИФИКОВАНУ ДОЗВОЛУ ИЛИ ПОТВРДУ ЗА 

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ПРИМЕРАКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ 

ИЛИ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСПРАВУ НА КОЈОЈ СУ 

ВРШЕНЕ НЕОВЛАШЋЕНЕ ИЗМЕНЕ (ЧЛАН 94. СТАВ 4. ТАЧКА 4)); 

7) не изврши пријаву прекограничног промета заштићених дивљих врста царинској 

служби (члан 95). 

7) НЕ ИЗВРШИ ПРИЈАВУ, ИЛИ ИЗВРШИ ЛАЖНУ ПРИЈАВУ 

ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ 

АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ  95. ОВОГ ЗАКОНА. 

За привредни преступ из става 1. овог члана, може се изрећи новчана казна у 

сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе, или вредности робе или друге 

ствари која је предмет привредног преступа, а највише до двадесетоструког износа 

учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет 

привредног преступа. 

Новчаном казном у износу од 100.000 до 200.000 динара казниће се за привредни 

преступ из става 1. овога члана и одговорно лице у правном лицу. 

ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, А НАРОЧИТО У 

СЛУЧАЈУ ПОНАВЉАЊА ПРИВРЕДНОГ ПРЕСТУПА, ПОРЕД ПРОПИСАНЕ 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ИЛИ ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ,  

МОЖЕ СЕ ИЗРЕЋИ И ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ОДРЕЂЕНЕ 

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ, А ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ 

ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНЕ ДУЖНОСТИ У ТРАЈАЊУ ДО ДЕСЕТ ГОДИНА. 
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ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 5), 5А) 6), 6А), 6Б) И 7) ОВОГ 

ЧЛАНА УЗ КАЗНУ ОБАВЕЗНО СЕ ИЗРИЧЕ И ЗАШТИТНА МЕРА ТРАЈНОГ 

ОДУЗИМАЊА ПРИМЕРАКА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И 

АЛОХТОНИХ ВРСТА КОЈИ СУ НАВЕДЕНИ У ПОНИШТЕНИМ ДОЗВОЛАМА И 

ПОТВРДАМА, КАО И ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА 

ЊИХОВО ИЗВРШЕЊЕ, ОДНОСНО КОЈИ СУ НАСТАЛИ ТИМ ИЗВРШЕЊЕМ. 

 

 

 

 

Прекршаји 

Члан 126. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1) планиране пројекте и активности у природи, а који сами или с другим 

пројектима или активностима могу имати утицај на еколошки значајно подручје или 

заштићено природно добро, обавља без сагласности (члан 10. став 3.); 

2) обавља радње, активности и делатности којима се угрожава хидролошка појава 

или опстанак и очување биолошке разноврсности (члан 18. став 4.); 

3) (брисана) 

4) користи хемијска средства, без прибављене сагласности Министарства (члан 19. 

став. 3.); 

5) генетички материјал узима из природе, супротно члану 20. став 2. овог закона; 

6) обавља или предузима радње и делатности које могу нарушити својства 

заштићеног подручја (чл. 29. - 35.); 

7) обавља радње и/или активности које могу да доведу до нарушавања или 

уништавања еколошки значајног подручја (члан 39. став 5.); 

8) у заштићеном подручју обавља делатност супротно плану управљања (члан 52. 

став 4.); 

9) радове и активности односно извођење пројекта на заштићеном подручју обавља 

без или противно акту о условима и мерама заштите природе или не пријави управљачу 

(члан 57. ст. 3, 4. и 5.); 
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10) на примерен начин и о свом трошку не предузме све дозвољене радње и 

активности како би се спречио настанак штете (члан 64. став 2.); 

11) предузима радње којима се могу угрозити строго заштићене врсте биљака, 

животиња, гљива и њихових станишта (члан 74.); 

12) не прибави дозволу из члана 75. овог закона; 

12А) УПРАВЉА ПОПУЛАЦИЈАМА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА СУПРОТНО 

ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА (ЧЛАН 76.) 

13) сакупља и користи заштићене дивље врсте супротно прописаним условима 

(члан 77.); 

14) обавља истраживања на заштићеним врстама без дозволе министарства и/или 

не достави резултате истраживања (члан 78.); 

15) користи забрањена средства за хватање и убијање дивљих животиња супротно 

члану 79. овог закона; 

16) ако не предузима мере заштите из члана 81. овог закона; 

17) уноси алохтоне дивље врсте и њихове хибриде у слободну природу супротно 

ĉлану 82. овог закона;  

17) УНОСИ АЛОХТОНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ И ЊИХОВЕ ХИБРИДЕ У СЛОБОДНУ 

ПРИРОДУ, ОДНОСНО У КОНТРОЛИСАНЕ УСЛОВЕ СУПРОТНО ЧЛАНУ 82. ОВОГ 

ЗАКОНА; 

18) врши премештање јединки аутохтоних дивљих врста без сагласности 

министарства (ĉлан 84); 

18) ВРШИ ПРЕМЕШТАЊЕ ЖИВИХ ПРИМЕРАКА АУТОХТОНИХ ДИВЉИХ 

ВРСТА БЕЗ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА (ЧЛАН 84.);  

19) врши реинтродукцију дивљих врста без дозволе министарства (члан 85.); 

20) ако држи, узгаја, продаје и купује строго заштићене и заштићене дивље врсте 

супротно условима из члана 87. овог закона; 

20) ДРЖИ ПРИМЕРКЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ 

АЛОХТОНИХ ВРСТА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ НЕ ОБЕЛЕЖАВА ИЛИ 

ОБЕЛЕЖАВА ПРИМЕРКЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ ЗАШТИЋЕНИХ ДИЉИХ 

ВРСТА СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА (ЧЛ. 86, 88. И 94.); 

21) ако држи заштићене дивље животиње без дозволе Министарства (члан 88); 

21) ПОСЕДУЈЕ ПРИМЕРКЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ 

АЛОХТОНИХ ВРСТА ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА СУПРОТНО ЧЛАНУ 87. ОВОГ 

ЗАКОНА; 
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22) узгаја и тргује дивљим врстама супротно чл. 89. и 90. овог закона; 

22) УЗГАЈА ДИВЉЕ ВРСТАМА СУПРОТНО ЧЛ. 89. ОВОГ ЗАКОНА; 

23) ако обавља послове прихватилишта без дозволе Министарства (члан 91.); 

24) поступа са нађеним примерцима заштићених дивљих животиња супротно члану 

93. овог закона; 

24) ПОСТУПА СА НАЂЕНИМ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И 

ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА СУПРОТНО ЧЛАНУ 93. ОВОГ 

ЗАКОНА; 

25) узима из природе геолошка и палеонтолошка документа који су проглашени 

заштићеним природним добрима или се налазе на објекту геонаслеђа, заштићеном 

налазишту или лежишту минералних сировина супротно члану 98. овог закона; 

26) врши истраживања налазишта геолошких и палеонтолошких докумената 

супротно члану 99. овог закона; 

27) ако врши извоз покретних заштићених природних докумената, супротно члану 

100. овог закона; 

27а) ако не поступи по решењу инспектора из члана 121. овог закона. 

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са 

висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности робе или друге ствари која 

је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности. 

ПРИ ОДМЕРАВАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ СУД УЗИМА У ОБЗИР ВРЕДНОСТ, 

СТАТУС ЗАШТИТЕ И БРОЈ ПРИМЕРАКА ДИВЉЕ ВРСТЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ 

ПРЕКРШАЈА И/ИЛИ МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА, ОВЛАШЋЕНЕ НАУЧНЕ И 

СТРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или 

другом правном лицу новчаном казном од 25.000 до 150.000 динара. 

За радње из члана 125. став 1. тач. 5), 6) и 7) као и за радње из става 1. овог члана, 

казниће се предузетник за прекршај новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара. 

ЗА РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 125. СТАВ 1. ТАЧ. 5), 5А), 6), 6А), 6Б), И 7), КАО И ЗА 

РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ПРЕКРШАЈ 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 250.000 ДО 500.000 ДИНАРА.  

За радње из члана 125. став 1. тач. 5), 6) и 7), као и за радње из става 1. овог члана, 

казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном од 25.000 до 150.000 динара или 

казном затвора до 30 дана. 
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ЗА РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 125. СТАВ 1. 5), 5А) 6), 6А), 6Б), И 7), КАО И ЗА РАДЊЕ 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА ИЛИ КАЗНОМ ЗАТВОРА ДО 30 

ДАНА. 

За прекршај из ст. 1, 4. и 5. овог члана може се уз казну изрећи и заштитна мера 

одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење прекршаја, односно 

који су настали извршењем прекршаја. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ УЗ КАЗНУ ИЗРЕЋИ И 

ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ 

НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКРШАЈА, ОДНОСНО КОЈИ СУ НАСТАЛИ 

ИЗВРШЕЊЕМ ПРЕКРШАЈА. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТ. 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА УЗ КАЗНУ ОБАВЕЗНО СЕ ИЗРИЧЕ 

И ЗАШТИТНА МЕРА ТРАЈНОГ ОДУЗИМАЊА ПРИМЕРАКА СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ ВРСТА КОЈИ СУ НАВЕДЕНИ У 

ПОНИШТЕНИМ ДОЗВОЛАМА И ПОТВРДАМА, КАО И ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ 

УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ЊИХОВО ИЗВРШЕЊЕ, ОДНОСНО КОЈИ СУ 

НАСТАЛИ ТИМ ИЗВРШЕЊЕМ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕД ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ 

КАЗНЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ, МОЖЕ СЕ ИЗРЕЋИ И 

ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ТРАЈАЊУ 

ДО ТРИ ГОДИНЕ, А ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА 

ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА У ТРАЈАЊУ ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ.  

 

Прекршај одговорног лица у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, 

односно овлашћеном правном лицу 

Члан 127. 

Новчаном казном од 25.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у државном органу, органу територијалне аутономије, органу јединице локалне 

самоуправе и имаоцу јавних овлашћења ако: 

1) у поступку за доношење планова и програма не прибави услове заштите природе 

(члан 9. ст. 1. и 2). 

2) не одреди количину воде у влажним и воденим екосистемима која је нужна за 

очување хидролошке појаве и опстанак биолошке разноврсности (члан 18. став 5.); 

3) не прати стање еколошки значајних подручја, еколошких коридора и целе 

еколошке мреже (члан 39. став 4.); 

4) не води регистар заштићених природних добара (члан 50.); 
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5) не достави планове управљања и извештаје о остваривању планова управљања и 

не обезбеди обавештавање јавности (члан 54.); 

6) у поступку израде плана не прибави услове заштите природе (члан 55. став 3.); 

7) не донесе Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби (члан 56.); 

8) не управља заштићеним подручјем на прописан начин (члан 68.); 

9) средства остварена по основу накнаде за коришћење природног подручја не 

користи за заштиту и унапређивање заштићеног подручја и не води их на посебном 

рачуну (члан 70. став 8.); 

10) не обавља стручне послове из оквира своје делатности из члана 102. став 1. тач. 

8), 13), 16) и 19) овог закона; 

11) НЕ ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА 

СРЕДОЊОРОЧНИ, ОДНОСНО ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА  (ЧЛАН 104. СТАВ 2.). 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ НАЦРТА ЗАКОНА 

 

ЧЛАН 49. 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ  ПОСЕДУЈЕ ЖИВЕ 

ПРИМЕРКЕ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА ЧИЈЕ ДРЖАЊЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ИЛИ 

ОГРАНИЧЕНО ДУЖНО ЈЕ ДА ПРИМЕРКЕ ПРИЈАВИ МИНИСТАРСТВУ 

НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА 

ИЗ (ЧЛАН 86. СТАВ 8.).  

ЧЛАН 50. 

ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ДРЖИ ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ У СКЛОПУ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ЗООЛОШКОГ ВРТА, А КОЈЕ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ 

МИНИСТАРСТВУ ПРИЈАВИЛО ЗООЛОШКИ ВРТ ДУЖНО ЈЕ ДА ПОДНЕСЕ 

ПРИЈАВУ МИНИСТАРСТВУ У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ 

ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 86А СТАВ 1). 

УЗ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНОСИ СЕ: 

1) АКТ О ОСНИВАЊУ; 

2) ИЗВОД ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА; 

3) ДОКАЗИ И ДОКУМЕНТА О ЗООЛОШКОМ ВРТУ, УСЛОВИМА ЗА  

ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА, ВРСТАМА И КОЛИЧИНАМА ЖИВОТИЊА, ОПРЕМИ, 

СРЕДСТВИМА ЗА РАД И ДРУГИМ ДОБРИМА СА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ. 
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ПО ИСТЕКУ РОКА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА МИНИСТАРСТВО, У РОКУ 

КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 90 ДАНА, ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ 

ЗАКОНОМ. 

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА У РОКУ ОД ШЕСТ 

МЕСЕЦИ ПО ДОБИЈАЊУ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВИ 

МИНИСТАРСТВУ ПРОГРАМ МЕРА И ДИНАМИКУ ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДА 

ЗООЛОШКОГ ВРСТА ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА ЗА ПЕРИОД ДО 31. ДЕЦЕМБРА 

2017. ГОДИНЕ. 

ЧЛАН 51. 

ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА КОЈА ПОСЕДУЈУ МРТВЕ 

ПРИМЕРКЕ, ДЕЛОВЕ И ДЕРИВАТЕ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА КОЈЕ СУ СТРОГО 

ЗАШТИЋЕНЕ ЦИТЕС КОНВЕНЦИЈОМ, ДУЖНИ СУ ДА ПОСЕДОВАЊЕ ИСТИХ 

ПРИЈАВЕ НАЈКАСНИЈЕ 180 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА 

(ЧЛАН 87. СТАВ 5.).  

 

ЧЛАН 52. 

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА БИЋЕ ДОНЕТИ 

У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.  

 

ЧЛАН 53. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У 

„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 

 

 


