
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

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) и 3) 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;”. 

Тач. 5) - 7) мењају се и гласе: 

„5) врста је oсновна таксономска категорија која представља скуп 
репродуктивно изолованих организама (микроорганизама, алги, гљива, 
лишајева, биљака и животиња), односно популација, које се међусобно 
слободно укрштају и дају плодно потомство, а у смислу овог закона односи се и 
на ниже систематске категорије, ако није другачије назначено; 

6) геолошка разноврсност (геодиверзитет) је присуство или 
распрострањеност разноврсних елемената и облика геолошке грађе, геолошких 
структура и процеса, геохронолошких јединица, стена и минерала различитог 
састава и начина постанка и разноврсних палеоекосистема мењаних у простору 
под утицајима унутрашњих и спољашњих геодинамичких чинилаца током 
геолошког времена; 

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 тач. 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 раритетни, репрезентативни геолошки, 
педолошки и геоморфолошки облици, појаве и процеси, издвојени као посебне 
природне вредности од изузетног научног, културног, естетског, туристичког и 
другог значаја; 

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 и др);  

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);”. 
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Тачка 10) мења се и гласи: 

„10) генски фонд је укупан број гена или количина генетичке 
информације коју поседују сви чланови популације сексуално и асексуално 
репродуктивних организама;”.  

Тач. 12) и 13) мењају се и гласе: 

„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 вештачким условима, изузев припитомљених раса на 
чији еволуциони процес је утицао човек ради сопствених потреба;”. 

Тачка 16) брише се. 

Тачка 18) брише се. 

Тачка 21) мења се и гласи:  

„21) ex situ очување је очување компонената биолошке и геолошке 
разноврсности ван њихових природних станишта;”. 

 Тачка 25) мења се и гласи:  

„25) заштићене врсте су дивље врсте које су заштићене међународним 
уговорима и/или овим законом;”. 

Тач. 27) - 29) мењају се и гласе: 

„27) заштићена природна добра су заштићена подручја, заштићене 
дивље врсте и покретна заштићена природна документа;  

28) 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, уколико се њихово држање и излагање врши 
на начин да се не угрожава заштита дивље фауне и очување биодиверзитета; 

29) 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;”. 

Тачка 32) мења се и гласи: 

„32) in situ 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 на месту настанка или налазишта стена, руда, 
минерала, кристала и фосила.” 

После тачке 58а) додају се нове тач. 58б) – 58г), које гласе: 

„58б) прекогранични промет је увоз, унос, уношење из мора на 
територију Републике Србије, извоз или износ са територије Републике Србије 
и транзит преко територије Републике Србије примерака дивљих врста, 
њихових делова и деривата;  

58в) примерак је свака животиња, биљка или гљива, без обзира да ли је 
жива или мртва, која припада дивљим врстама, сваки њен део или дериват; 
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58г) 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 60) мења се и гласи: 

„60) природне вредности су 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 ст. 2 - 4. постају ст. 4 - 6.  

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, ако постоји основ, у складу са овим законом.” 

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

„Завод, уместо услова заштите природе, издаје мишљење о потреби 
оцене прихватљивости, ако се у поступку издавања услова заштите природе 
установи потреба о покретању поступка израде оцене прихватљивости.” 

Досадашњи ст. 3 – 5. постају ст. 4 - 6. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. реч: „накнада” замењује се 
речју: „такса”.  

Досадашњи став 7. који постаје 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.”  
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Досадашњи став 8. постаје став 9. 

Досадашњи став 9. који постаје 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. мења се и гласи: 

„Члан 10. 

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 
целовитост подручја 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. 

Поступак оцене прихватљивости из става 2. овог члана састоји се од: 

1) претходне оцене, и 

2) главне оцене. 

За стратегије, планове, основе и програме за које се, у складу са 
посебним законом, спроводи поступак стратешке процене и за пројекте, за које 
се у складу са посебним законом, спроводи поступак процене утицаја, оцена 
прихватљивости спроводи се у оквиру тих поступака. 

У случају вршења примењених геолошких истраживања минералних и 
других геолошких ресурса и активних рударских објеката који су у моменту 
ступања на снагу овог закона одобрени од стране надлежних органа, не 
разматра се потреба спровођења поступка за оцену прихватљивости. 

За радове и активности за које се оцени потреба спровођења оцене 
прихватљивости надлежни орган тај поступак спроводи у складу са овим 
законом. 

Студија за оцену прихватљивости је посебан документ који се прилаже 
уз Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, односно 
Елаборат о процени утицаја пројекта на животну средину. За остале радове и 
активности из става 6. овог члана ова студија се прилаже се као посебан 
документ. 

Ако 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 целовитост еколошки значајног 
подручја, надлежни орган одбија давање сагласности. 

У случају сумње сматра 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. 
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Ако 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 даје сагласност, ако: 

1) не постоји друго алтернативно решење; 

2) у односу на еколошки значајна подручја у којима се налази макар 
један приоритетни тип станишта и/или приоритетна врста, само ако 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 и ако постоје други преовладавајући разлози од 
јавног интереса уз претходно прибављено мишљење Европске комисије. У 
односу на све остале делове еколошке мреже само ако постоје други 
императивни разлози од јавног интереса, укључујући интересе социјалне или 
економске природе, који преовладавају у односу на интерес очувања ових 
подручја; 

3) је компензацијске мере неопходне за очување свеукупне 
кохерентности еколошке мреже из члана 12. овог закона, могуће спровести пре 
давања одобрења на планове, основе, програме, пројекте, радове и 
активности. 

Надлежни орган за спровођење поступка оцене прихватљивости може 
да образује стручну комисију, односно овласти стручно лице за оцену студије о 
оцени прихватљивости уз претходно прибављено мишљење завода о 
испуњености услова заштите природе из члана 9. овог закона, а у складу са 
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 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. после става 3. додају се ст. 4 – 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.” 



6 
 

Члан 7. 

Назив члана 16. и члан 16. мењају се и гласе: 

„Заштита типова станишта 

Члан 16. 

Заштита типова станишта врши се спровођењем мера и активности на 
заштити и очувању типова станишта ради избегавања или смањења негативног 
утицаја на типове станишта, у складу са законом и међународним споразумима. 

Министар прописује критеријуме за издвајање угрожених, ретких, 
осетљивих и за заштиту приоритетних 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.” 

Члан 8. 

После члана 23. додају се назив члана 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.  

Министар прописује критеријуме за утврђивање потенцијалног простора 
за успостављање геопарка, у складу са геотектонском рејонизацијом уз 
уважавање геолошких посебности и других особености, као и критеријуме за 
класификовање, вредновање и рангирање објеката геонаслеђа.” 

Члан 9. 

У Глави III. Заштићена природна добра назив одељка 2. Заштићене 
врсте мења се и гласи: 

„2. Строго заштићене и заштићене дивље врсте”. 

Члан 10. 

У члану 36. став 2. тачка 1) мења се и гласи:  

„1) дивља врста ишчезла у Републици Србији и враћена програмом 
реинтродукције;”. 
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Тач. 7) и 8) мењају се и гласе:  

„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 тачка 7), која гласи: 

„7) дивља врста од економског значаја која би неконтролисаном 
експлоатацијом или уништавањем станишта могла бити угрожена.” 

Ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

„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. 

Црвене листе и црвене књиге угрожених дивљих врста са локалитетима 
на којима се налазе, бројношћу популација и степеном угрожености, утврђује 
Министарство, на предлог завода.” 

Члан 11. 

Члан 38. мења се и гласи: 

„Члан 38. 

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. 

Влада утврђује еколошку мрежу Републике Србије. 

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. 
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Дигиталну базу података и карту еколошки значајног подручја израђује и 
ажурира Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са стручним и научним 
институцијама, а на основу подлога које обезбеђује Републички геодетски завод 
без накнаде.” 

Члан 12. 

У члану 39. ст. 1- 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 ради очувања станишта и станишта врста.” 

Члан 13. 

У члану 42. став 4. после речи: „података из катастра непокретности,” 
додају се речи: „података из катастра истражних и експлоатационих поља и 
простора, минералних ресурса и подземних вода, опис граница,”. 

Став 6. мења се и гласи:  

„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 страници 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 14. 

Члан 47. брише се. 

Члан 15. 

У Глави IV. Поступак проглашавања заштићених природних добара 
назив одељка 2. Заштићене врсте мења се и гласи: 

„2. Строго заштићене и заштићене дивље врсте”. 

Члан 16. 

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”. 
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Члан 17.  

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 18. 

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 19. 

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

Члан 20. 

У члану 74. став 1. после речи: „заштићене” додаје се реч: „дивље”, а 
после речи: „животиња” додају се речи: „укључујући и птице”. 

У ставу 2. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) хватати, држати и/или убијати, било којом методом, строго заштићене 
дивље врсте животиња у свим фазама биолошког циклуса, оштећивати или 
уништавати њихове развојне облике, јаја иако су празна, гнезда и легла, као и 
подручја њиховог размножавања, одмарања и угрожавати или уништавати 
њихова станишта и сл;”. 

У тачки 4) испред речи: „узнемиравати” додаје се реч: „знатно”. 

Члан 21. 

Члан 75. мења се и гласи: 

„Члан 75. 

Изузетно од члана 74. овог закона, у случају 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, поновног насељавања (репопулације), 
реинтродукције, поновног уношења и узгоја у in-situ и еx-situ условима; 

2) спречавања озбиљних штета на усевима, стоци, шумама, 
рибњацима, води и другим облицима својине; 

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) заштите дивљих биљних и животињских врста и очување природних 
станишта; 
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5) дозвољавања, под строго контролисаним условима и у 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. 

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. 

Евиденције о издатим дозволама из става 2. овог члана води 
Министарство. 

На решење из става 4. овог члана, жалба није дозвољена, али се може 
покренути управни спор.” 

Члан 22.  

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

„Управљање популацијама заштићених дивљих врста, које није 
уређено прописима из области ловства и рибарства, врши се на основу 
дозволе коју издаје Министарство у складу са законом.” 

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

После става 4. додају се ст. 5 - 7, који гласе: 

„Дозволе из ст. 2. и 4. овог члана издаје Министарство по претходно 
прибављеном мишљењу завода. 

Дозволе из ст. 2. и 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. 

На решење из става 6. овог члана није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор.” 

Члан 23. 

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 24. 

Назив 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”.    
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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 25. 

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

Члан 26. 

Назив 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 27. 

Назив 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 прописан начин. 

Министар 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 ако: 

1) се држе у одговарајућим објектима у саставу зоолошког врта, 
прихватилиштима и научним установама или другим научним организацијама 
за потребе биомедицинских истраживања или научних истраживања ради 
очувања врста; 

2) 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 се примерци држе 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. 
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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 5. 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 28. 

После члана 86. додају се назив члана и члан 86а, који гласи:  

„Зоолошки врт 

Члан 86а 

Правно лице које држи дивље животиње у саставу 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 из става 1. овог члана се издаје под условом да су испуњени 
услови за држање дивљих животиња у зоолошком врту у складу са прописом из 
члана 86. став 4. овог закона.  

Захтев за обнављање дозволе у складу са овим законом подноси се 
шест месеци пре истека рока из става 2. овог члана.  

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.  

Ако се у поступку редовног или ванредног инспекцијског надзора, утврди 
да зоолошки врт или његов део не испуњава услове за издавање дозволе, 
односно услове прописане издатом дозволом или ревизијом дозволе, 
Министарство затвара:  

1) за јавност део зоолошког врта који не испуњава услове, или  

2) зоолошки врт за јавност у целини и одузима дозволу.  

Министарство може решењем привремено да одобри рад зоолошком 
врту који је основан, односно који је постојао пре ступања на снагу овог закона, 
уз обавезно прописивање временског рока, не дужег од две године, за 
испуњавање свих прописаних услова за добијање дозволе.  

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, дође до измена закона и других прописа;  
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2) услови безбедности на раду захтевају ревизију, односно измену 
дозволе.  

Промену услова у дозволи, односно ревизију дозволе из става 9. тач. 1) 
и 2) 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 29. 

Називи чл. 87-90. и чл. 87-90. мењају се и гласе: 

„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 примерцима:  

1) који су законито увезени; 

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

3) пореклом из узгоја у складу са овим законом; 

4) који су у складу са овим законом пријављени Министарству до 1. јуна 
2011. године или о 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 у складу са Законом о потврђивању Конвенције о међународном 
промету угрожених врста дивље флоре и фауне („Службени лист СРЈ – 
Међународни уговори”, број 11/01 - 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 1. 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.  

Ако 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. 



14 
 

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 Министарству поднесе захтев за издавање 
потврде , ако потврда за предметни примерак није издата у складу са овим 
законом.  

Потврда из става 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 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 забрањује 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.  

Ако 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 одузима 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 у складу са Цитес конвенцијом, могу да поднесу захтев за издавање 
дозволе за прекогранични промет у комерцијалне сврхе датих примерака, ако је 
одгајивачница регистрована код Секретаријата Цитес конвенције. 

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.  
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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.  

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 30. 

Назив 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.” 

Став 2. брише се. 

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

У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. број: „4.” замењује се бројем: 
„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.” 

Став 6. брише се. 

Члан 31. 

Називи чл. 92 - 95. и чл. 92 – 95. мењају се и гласе: 

„Поступање са привремено задржаним, односно привремено или трајно 
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 у складу са 
овим законом, уз издавање потврде о одузимању која садржи податке о 
одузетим примерцима. 

Са привремено задржаним, односно привремено или трајно одузетим 
примерцима строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста или 
трајно одузетим примерцима из става 1. овог члана поступа се у складу са 
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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 овлашћено лице из Министарства, инспектор 
надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: инспектор), 
овлашћена научна или стручна организација или зоолошки врт, односно 
прихватилиште које одреди Министарство, ако 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.  

Ако се прекогрaнични промет врши супротно прописима, а није утврђен 
прималац, све трошкове из става 5. овог члана дужан је да надокнади 
пошиљалац, превозник или наручилац, односно држава ако 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 уређују се уговором закљученим између Министарства и 
правног или физичког лица овлашћеног за збрињавање примерака. 

Министар прописује трошковник збрињавања одузетих примерака строго 
заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста. 

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, ако су потребне интервенције са живим примерцима дивљих 
животиња у дивљини или у заточеништву.  

Међусобна права и обавезе уређују 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 прописан начин.  
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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 7. овог члана води евиденцију о тим примерцима и податке 
из евиденције доставља Министарству и заводу. 

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 прописан начин;  

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

4) другим условима прописаним у складу са овим законом.  

Министарство не издаје дозволу и потврду за прекогранични 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 уређују 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; 
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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 поништава дозволу или потврду ако: 

1) 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;  

2) 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 не 
издаје дозволу или потврду у наредних 12 месеци 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 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 .  

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;  
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8) начин поступања са одузетим примерцима; 

9) начин спровођења надзора и вођења евиденције;  

10) израду извештаја и др.  

На решење из става 1. овог члана није дозвољена жалба, али се 
може покренути управни спор. 

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 отпремања пошиљке, обавести Министарство 48 сати пре 
вршења увоза или извоза, ако 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.  

Mинистар прописује 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.  

На граничним прелазима Министарство чини доступним јавности 
информације о условима и начину вршења прекограничног промета строго 
заштићених и заштићених дивљих врста.  

Ако се прекогранични промет примерака строго заштићених, заштићених 
или алохтоних дивљих врста врши супротно прописаним условима, примерке 
привремено задржава царински орган, а одузима надлежни инспектор у складу 
са чланом 92. овог закона.” 

Члан 32. 

Члан 96. мења се и гласи: 

„Члан 96. 

„Царински орган врши контролу увоза, уноса, извоза, износа, поновног 
извоза и транзита примерака у смислу овог закона, а у оквиру својих 
овлашћења. 

Царински орган посебно проверава да ли су за примерке из члана 95. 
став 1. овог закона приложене важеће дозволе, потврде или друга акта издата у 
складу са прописом из члана 94. овог закона, и/или прописане дозволе друге 
државе издате у складу са Цитес конвенцијом. 

Царински орган са дозволама и потврдама из става 2. овог члана 
поступа на начин прописан прописом о прекограничном промету заштићених 
дивљих врста из члана 94. овог закона. 

Царински орган обавештава Министарство у случају потребе за 
стручном провером садржаја контролисане пошиљке. 
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Ако се у поступку царинске контроле утврди да се примерци из члана 94. 
овог закона увозе, уносе, извозе, износе, поновно извозе или су у транзиту, на 
начин супротан одредбама овог закона, царински орган исте привремено 
задржава, о чему одмах обавештава Министарство ради спровођења даљих 
активности из надлежности Министарства. 

Привремено задржане примерке, до одлуке Министарства, односно до 
окончања судског поступка, царински орган:  

1) може сам да чува или да преда на чување Министарству у случају 
када се ради о деловима и дериватима;  

2) када се ради о мртвим или живим примерцима исте предаје 
Министарству за потребе збрињавања у складу са овим законом.  

Трошкове насталe у поступку из става 6. овог члана, сноси лице од кога 
су примерци привремено задржани, односно привремено или трајно одузети. 

У случају потребе за стручном провером садржаја пошиљке из става 4. 
овог члана, трошкове провере сноси увозник, односно извозник, на територији 
Републике. 

Влада утврђује висину и начин плаћања таксе за стручну проверу 
садржаја пошиљке из става 4. овог члана.” 

Члан 33.  

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 са прописом којим се уређују плате запослених у јавним службама које 
се финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе.” 

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

Члан 34. 

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

„Чувар има статус службеног лица”. 

У досадашњем ставу 9. који постаје став 10. после речи: „ловства” додају 
се речи: „само на заштићеним подручјима површине мање од 100 ha”. 

Досадашњи став 10. брише се.  

Члан 35. 

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.” 

После става 1. 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.” 
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Члан 36.  

У члану 112. став 2. после речи „природе” додаје се реч: „укључујући”, а 
после речи: „ биодиверзитета” додају се речи: „предела и геонаслеђа”. 

Став 6. мења се и гласи: 

„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.” 

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:  

„Извештај о стању природе израђује Завод за заштиту природе Србије у 
сарадњи са другим стручним и научним организацијама и другим јавним 
службама.” 

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

Члан 37. 

У члану 119. став 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 надлежни инспектор сарађује са овлашћеним лицем за 
издавање дозвола из члана 94. овог закона.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

После досадашњег става 3. који постаје став 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 38. 

После члана 119. додају се назив 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 2. 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.” 
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Члан 39. 

У члану 120. тачка 10) мења се и гласи: 

„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;”. 

Тач. 21) и 22) мењају се и гласе: 

„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 40. 

У члану 121. став 1. тач. 9) и 10) мењају се и гласе: 

„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;”. 

Тач. 21) - 23) мењају се и гласе: 

„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)”. 
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Члан 41. 

У члану 123. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:  

„1а) 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; ”. 

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.” 

Досадашњи ст. 2 – 4. постају ст. 3 - 5.  

Досадашњи став 5. брише се. 

Члан 42. 

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:  

„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. тач. 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 
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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.” 

Досадашњи став 5. постаје став 6.  

Члан 43. 

У члану 126. став 1. тач. 17) и 18) мењају се и гласе: 

„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);”. 

Тач. 20) - 22) мењају се и гласе: 

„20) држи примерке строго заштићених, заштићених или алохтоних врста 
дивљих животиња или не обележава или обележава примерке строго 
заштићених или заштићених дивљих врста супротно прописаним условима (чл. 
86, 86а и 88); 

21) поседује примерке строго заштићених, заштићених или алохтоних 
врста дивљих животиња супротно члану 87. овог закона; 

22) узгаја дивље врсте супротно члану 89. овог закона;”. 

Тачка 24) мења се и гласи: 

„24) поступа са нађеним примерцима строго заштићених и заштићених 
дивљих врста животиња супротно члану 93. овог закона;”. 

Ст. 4 - 6. 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 6. додају се ст. 7. и 8, 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 
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вршења одређене делатности у трајању до три године, а одговорном лицу 
заштитна мера забране вршења одређених послова у трајању до једне године.” 

Члан 44. 

У члану 127. тачка 10) тачка на крају замењује се тачком и запетом и 
додаје тачка 11), која гласи: 

„11) не прибави сагласност надлежног органа на средњорочни, односно 
годишњи програм заштите природних добара (члан 104. став 2).” 

Члан 45. 

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.  

Члан 46. 

Правно лице које држи дивље животиње у саставу постојећег зоолошког 
врта, а које до дана ступања на снагу овог закона није Министарству пријавило 
зоолошки врт дужно је да поднесе захтев за добијање дозволе за рад 
зоолошког врта, Министарству у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 

Уз захтев 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 1. 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 1. овог члана дужно је да у року од шест месеци по 
добијању обавештења из става 3. овог члана достави Министарству програм 
мера и динамику прилагођавања рада зоолошког врта прописаним условима за 
период до 31. децембра 2017. године. 

Члан 47. 

Правна лица, предузетници и физичка лица 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 48. 

Подзаконски прописи за спровођење овог закона биће донети у року од 
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.  

Члан 49. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  
 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
 

Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. тачка 9. Устава 
Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује систем 
заштите и унапређења животне средине. 

 
II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ 
 

У складу са Уставом, Република Србија уређује систем заштите животне 
средине Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 36/09, 36/09–др. закон, 72/09–др. закон и 43/11-УС) и посебним 
законима и подзаконским актима. Законом о заштити природе („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 - испр.) уређује се заштита и очување 
природе и природних вредности, биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности као дела животне средине на начин и под условима утврђеним 
законом. Природа и природне вредности уживају посебну заштиту, као добра од 
општег интереса за Републику Србију. Законом су уређени су: циљеви и начела  
заштите природе и природних вредности у оквиру основних одредаба (чл. 1-7); 
заштита природе (члан 7-27); заштићена природна добра (члан 27-41); поступак 
проглашавања заштићених природних добара (члан 41-51); планирање и 
управљање заштићених подручја (члан 51-71); заштита и очување дивљих 
врста (члан 71- 97); заштита покретних заштићених природних докумената 
(члан 97- 100); организација заштите природе (члан 101-105); знак заштите 
природе (члан 105-107); финансирање заштите природе (члан  107-109); 
чување заштићених подручја (члан 109-111); документи заштите природе (члан 
111-115); приступ информацијама и учешће јавности (члан 115-117); надзор 
(члан 118-124); надлежност за решавање о жалби (члан 124); казнене одредбе 
(члан 125-130); прелазне и завршне одредбе (члан 130-135).  

Разлози за доношење закона састоје се у потреби за: 
 Усклађивањем са међународним обавезама преузетим потврђеним 

међународним уговорима у области заштите биолошке разноврсности и 

прекограничног промета дивљим врстама, и то: 

 Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности 

(„Службени лист СРЈ- Међународни уговори”, број 11/01); 

 Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету 

угроженим врстама дивље флоре и фауне („Службени лист СРЈ- Међународни 

уговори”, број 11/01); 

 
 Усклађивањем са прописима ЕУ у области заштите природе: 

 Директива Савета 92/43/ЕЕЗ о заштити природних 

станишта и дивљих биљних и животињских врста;  

 Директива Савета 79/409/ЕЕЗ о очувању дивљих птица; 

 Директива Савета 1999/22/ЕЗ о држању дивљих животиња 

у зоолошким вртовима;   

 Уредбa Савета 338/97/EЗ о заштити фауне и флоре 

регулисањем  њихове трговине; 

 Усклађивањем Закона о заштити природе са другим системским 

законима којима се уређује буџетски систем тј. Законом о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
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испр., 108/13 и 142/14), као и предложеним изменама закона о заштити животне 

средине којима се предвиђа оснивање Зеленог фонда Републике Србије; 

 Обезбеђивањем функционисања буџетског система и финансирања 

заштићених подручја. 

 Решења предвиђена Законом о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 93/12) упућују на потребу 
установљавања плаћања таксе уместо накнаде за прикупљање и процену 
информација неопходних за издавање акта о условима заштите природе, као и 
ревизију извора финансирања заштите природе, односно коришћење средстава 
на име компензацијских мера, односно изворе финансирања. 
 Циљ је заштита природних станишта, заштита фауне и флоре у 
прекограничном промету, трговини и узгоју, адекватно држање животиња у 
зоолошким вртовима, унапређивање надзора, односно контроле који врше 
надлeжне инспекције, полицијски и царински органи. Да би се остварили 
наведени циљеви неопходно је унапредити постојећи правни оквир у области 
заштите природе са обавезама које произилазе из потврђених међународних 
уговора и захтева ЕУ, попуњавањем правних празнина, односно прецизирањем 
важећих материјално-правних решења.   
           Taкође, Комитет министара Савета Европе је, 5. маја 2004. године, на 
883 састанку заменика министара, усвојио Препоруку Rec(2004)3 о 
конзервацији геолошког наслеђа и области од посебног геолошког 
интересовања. У циљу потребе прецизнијег одређивања појмова, докумената, 
аката и процедура кроз које се успоставља геопарк у којима су поједини 
геолошки, геоморфолошки и хидрогеолошки објекти од интереса за Републику 
Србију проглашени заштићеним природним вредностима, углавном као 
споменици природе или предели изузетних одлика, док се велики део научно и 
едукативно значајних објеката геонаслеђа налази унутар просторно већих 
заштићених подручја (национални паркови, паркови и резервати природе) 
предлаже се доношење овог закона. Геозаштита и одрживи развој 
геодиверзитета и геонаслеђа кроз иницијативу о геопарковима доприносе 
циљевима Агенде 21, Научне агенде за животну средину и развој у 21. веку 
донете на Конференцији УН за заштиту животне средине и развој (УНЦЕД, Рио 
де Јанеиро, 1992), а која је поново потврђена на Светском самиту о одрживом 
развоју 2002. године у Јоханесбургу. Иницијатива о геопарковима додаје нову 
димензију Конвенцији из 1972.године за заштиту светског културног и природног 
наслеђа истичући потенцијал за интеракцију између социоекономског и 
културног развоја и очување природног окружења. Иницијатива за 
успостављање геопаркова представља изражену потребу за успостављањем 
оквира за заштиту и унапређивање наслеђа Земље, њених предела и 
геолошких формација, који представљају кључне сведоке о историји наше 
планете, у складу са међународним иницијативама, уз подршку одељења за 
науку o Земљи UNESCO-а. Ова инцијатива је покренута 2000. године 
формирањем Европске мреже Геопаркова (European Geopark Getwork-EGG), 
данас броји 65 геопаркова у 22 државе Европе, и од 2004. године када је 
формирана UNESCO-Светска мрежа Геопаркова (UNESCO-Global Geopark 
Network-GGN), која данас броји 111 геопаркова широм света 
 
III. ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ  ПРАВНИХ ИНСТУТУТА 
 
 Чланом 1. прецизније су дефинисани поједини изрази који су усклађени 
са изразима коришћеним у ратификованим међународним уговорима у области 
заштите биодиверзитета (Конвенција о биолошкој разноврсности, Бернска 
конвенција, ЦИТЕС конвенција и ЕУ прописи у области заштите природе). 
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Чланом 2. прописано је да се основе, планови и програми управљања и 
коришћења природних ресурса и добара у рударству, енергетици, саобраћају, 
водопривреди, пољопривреди, шумарству, ловству, рибарству, туризму и 
другим делатностима од утицаја на природу, а  који обухватају заштићено 
подручје или чије спровођење може имати значајан негативан утицај на циљеве 
очувања и целовитости еколошки значајног подручја, доносе уз претходну 
сагласност министра надлежног за послове заштите животне средине. Основе, 
планови и програми морају бити усаглашени са планом управљања заштићеног 
подручја. 

Предлогом допуне члана 8. важећег закона утврђује се надлежност 
министарства надлежног за заштиту животне средине за давање сагласности 
на секторске планове и програме коришћења природних ресурса у заштићеним 
подручјима и подручју еколошке мреже, посебно имајући у виду обавезу 
усаглашавања преузетих и транспонованих међународних обавеза и ЕУ 
законодавства у области заштите природе, као и праћење испуњености услова 
који се дају у поступку доношења истих у складу са законом и релевантним 
међународним уговорима. Утврђене су надлежности министарства надлежног 
за послове заштите животне средине у погледу давања сагласности на 
секторске планове и основе коришћења флоре, фауне, шума, вода и 
грађевинског земљишта у националним парковима на које сагласност дају и 
министри надлежни за пољопривреду, водопривреду, шумарство, ловство, 
рибарство, грађевинарство и сл. Ово је значајан институт усаглашавања 
обавеза очувања типова станишта и станишта врста од националног и 
међународног значаја као и одрживо коришћење природних ресурса и 
грађевинског земљишта у заштићеним подручјима и подручју еколошки 
значајним подручјима у привредне/развојне сврхе. 

Чланом 3. допуњена је садржина акта о условима заштите природе.  
 Чланом 4. предложена је измена члана 10. закона увођењем врста 
планског документа „Стратегија” који је од посебног значаја усаглашавања 
поступка стартешке процене утицаја на подручје еколошке мреже и еколошке 
коридоре на националном и регионалном нивоу планирања. Овај члан је у 
целини ближе усаглашен са чланом 6. ЕУ Директиве о стаништима. Такође, дат 
је предлог спровођења поступка оцене прихватљивости, редефинисањем 
важећег става 2. овог члана ради прецизнијег уређења овог поступка и 
целисходнијег утврђивања поступка у целини који ће бити ближе регулисан 
прописом Владе. 

Чланом 5. прецизирана је одредба члана 12. закона која се односи на 
коришћење средстава на име компензацијских мера, а преко Зеленог фонда 
Републике Србије.  

Чл.  6. и 7. предлаже се измена чл. 15. и 16. закона који се редефинише 
у целини ради прецизнијег утврђивања обавеза заштите типова станишта у 
складу са ЕУ Директивом Савета 92/43/ЕЕЗ о очувању природних станишта и 
дивље флоре и фауне као и ЕУ Директивом Савета о очувању дивљих птица, и 
другим потврђеним међународним уговорима. 

Сагласно Директиви о стаништима,  очување представља низ мера које 
су неопходне да би се одржавала или обнављала природна станишта или 
популације врста дивље фауне и флоре на одговарајућем станишту нарочито 
она којима прети опасност од нестанка у подручју њихове природне 
распрострањености или она станишта која представљају изузетне примере 
типичних карактеристика једног или више од пет следећих биогеографских 
региона алпског, атланског, континенталног, макронезијског и медитеранског. 
Те врсте станишта су наведене или могу бити наведене у Анексу I Директиве о 
стаништима 

Истим чланом предложено је и утврђивање приоритетних станишта која 
означавају врсте природних станишта којима прети опасност од нестајања а 
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која постоје на територији Републике Србије и у вези са чијим очувањем 
Заједница има посебну одговорност у смислу величине подручја њиховог 
природног распростирања које се налази на територији чланица. 

 Сходно томе, статус очувања природног станишта означава збир 
утицаја који делују на природно станиште и његове карактеристичне врсте који 
могу утицати на његову дугорочну природну дистрибуцију, структуру и функције, 
као и на дугорочни опстанак његових карактеристичних врста у оквиру 
територије чланица. Имају у виду и то да је Законом о заштити природе 
прихваћена обавеза транспоновања ЕУ Директиве о стаништима и Директиве о 
птицама, предложено је прецизирање члана 16. ради целисходнијег 
усклађивања дефиниција и терминологије у складу са ЕУ Законодавством, као 
и обавезама које произилазе из истих. 

Чланом 8. којим се уређује геопарк као 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, који мора  да обухвати одређени број објеката геонаслеђа од 
нарочите важности у смислу њихове научне вредности, реткости, естетског 
изгледа или образовне вредности, објекте археолошког, биолошког, историјског 
или културног наслеђа. Прописује се да територија геопарка може да обухвати 
више заштићених подручја са различито успостављеним режимима заштите, а 
критеријуме за утврђивање потенцијалног простора за његово успостављање, у 
складу са геотектонском рејонизацијом уз уважавање геолошких посебности и 
других особености, као и критеријуме за класификовање, вредновање и 
рангирање објеката геонаслеђа прописује  министар. 

Чл. 9. и 10. врши се терминолошко усклађивање појма строго 
заштићених и заштићених дивљих врста у складу са ЦИТЕС конвенцијом и ЕУ 
прописима. 

Чл. 11. и 12.  редефинисани су чл. 38. и 39. Закона ради прецизнијег 
дефинисања обавеза успостављања еколошке мреже, односно односно 
дефинисања разлога за успостављање еколошке мреже, као и подручја од 
националног значаја и подручја од међународног значаја посебно имајући у 
виду чињеницу да у састав еколошке мреже Републике Србије улазе и подручја 
европске еколошке мреже Натура 2000 и подручја Пан-европске еколошке 
мреже Емералд мреже. Допуњена је обавеза утврђивања листе врста у складу 
са ЕУ Директивом о стаништима из Анекса 1, као и обавеза утврђивања  
критеријума који ће бити дефинисани изменама и допунама Уредбе о еколошкој 
мрежи, чија је израда у току. 

Чланом 13. предвиђа се да Министарство обавести јавност о поступку 
покретања заштите природног подручја I, II И III категорије на интернет 
страници Министарства. 

Чланом 14. предложено је брисање члана 47. – због његове 
неусаглашености са допуњеним чланом 42. закона којим је прописано да 
Министарство обавештава јавност о поступку покретања заштите природног 
подручја на интернет страници Министарства. 
           Чл. 15. и 16.  врши се усклађивање терминологије која се односи на 
строго заштићене и заштићене дивље врсте, односно овлашћене научне или 
стручне организације у погледу проглашавања строго заштићених и заштићених 
дивљих врста. 

Чланом 17. ближе је утврђена израда и садржина плана управљања 
заштићеним подручјем и садржина плана које је уједно и подручје еколошке 
мреже. 

Чланом 18. утврђени су нови рокови за достављање Извештаја о 
остваривању годишњег програма за претходну годину који управљач доставља 
надлежном органу до 15. децембра текуће године, годишњег програма 
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управљања за наредну годину, које управљач доставља надлежном органу до 
15. новембра текуће године. Предвиђено је да се Извештај о остваривању 
плана управљања из члана 52. овог закона подноси најкасније 60 дана пре 
истека периода за који је план донет.  

Чланом 19. прецизирано је да се финансирање заштићеног подручја 
врши и из средстава Зеленог фонда Републике Србије, у складу са 
предложеним изменама и допунама Закона о заштити животне средине. 

Чланом 20. врши се усклађивање терминологије која се односи на 
дивље врсте као и прецизирање забрањених радњи у односу на дивље врсте. 
 Чланом 21. прописују се изузеци од забрана које су прописане чланом 
74. Основног закона  
 Чл. 22-25. врши се прецизирање дозвољених радњи овлашћених 
научних или стручних организација са строго заштићеним дивљим врстама, 
односно уношења алохтоних врста као и терминолошко усаглашавање. 

Чланом 26. прецизирано је премештање живих примерака аутохтоних 
дивљих врста.  

Чланом 27. прецизно су дефинисани услови за држање и обележавање 
живих примерака дивљих животиња у заточеништву. Посебно је предвиђено да 
се Живи примерци дивљих врста животиња могу се држати у заточеништву 
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. Прописано је овлашћење министра да пропише услове које треба да 
испуњавају овлашћени обележивачи, начин праћења и контроле процеса 
обележавања живих примерака дивљих животиња. Прописана је забрана 
држања у заточеништву живих примерака одређених врста дивљих животиња, 
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 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 животиња чије држање је забрањено или ограничено у 
складу са овим законом дужно је да примерке пријави Министарству. 
Министарство решењем забрањује трговину, промену власништва, даље 
размножавање пријављених примерака и прибављање нових примерака 
дивљих животиња, осим у случајевима за које постоји изузеће. На основу 
решења министарство води регистар правних лица, предузетника и физичких 
лица која  поседују живе примерке дивљих животиња чије држање је забрањено 
или ограничено Решење је коначно и против њега се може водити управни 
спор. 

Чланом 28. прописан је поступак издавања дозволе за рад зоолошког 
врта у складу са Директивом о држању дивљих животиња о ЗОО вртовима. 
Правно лице које држи дивље животиње у саставу зоолошког врта дужно је да 
поднесе министарству захтев за издавање дозволе за рад зоолошког врта. 
Предвиђено је да се дозвола за рад зоолошког врта издаје се на период од пет 
година, као и да се шест месеци пре истека рока подноси се захтев за 
обнављање дозволе.   захтев за издавање дозволе подноси се следећа 
документација, која садржи нарочито: врсте и број животиња, детаљни план 
објеката и простора за држање животиња и друге доказе и документацију 
прописану у складу. Предвиђа се и да ако се у поступку редовног или ванредног 
инспекцијског надзора, утврди да зоолошки врт или његов део не испуњава 
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услове за издавање дозволе, односно услове прописане издатом дозволом или 
ревизијом дозволе, министарство: затвара за јавност део зоолошког врта који 
не испуњава услове, или затвара зоолошки врт за јавност у целини и одузима 
дозволу. министарство може решењем да привремено одобри рад зоолошком 
врту који је основан, односно који је постојао пре ступања на снагу овог закона, 
уз обавезно прописивање временског рока, не дужег од две године, за 
испуњавање свих прописаних услова за добијање дозволе. услови из дозволе 
могу се променити у року важења дозволе, само у случају да постоји опасност 
од настанка штете или настане штета по  здравље људи и животну средину; 
дође до измена закона и других прописа; да услови безбедности на раду 
захтевају ревизију, односно измену дозволе.  Предвиђено је да промену услова 
у дозволи, 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. 

Чланом 29. прописано је поступак доказивања порекла примерака строго 
заштићених и заштићених дивљих врста. 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 пријављени Министарству у складу са 
прописаним законским роком 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 наведене у члану, 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. 

Предвиђено је да 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. 

Овим чланом је предвиђено и да 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. 

Истим чланом  којим се мења члан 88. прописује се и евидентирање и 
обележавање живих примерака заштићених дивљих врста животиња. 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. Потврда се издаје 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 овим законом и прописом 
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о обележавању. Министарство води евиденцију примерака строго заштићених 
или заштићених дивљих врста животиња.   

Чланом се прописује и узгој строго заштићених и заштићених дивљих 
врста. 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 одређене дивље врсте 
представља опасност по здравље људи, добробит животиња или животну 
средину. предвиђено је и да ће Министарство одузети дозволу Уколико се у 
поступку инспекцијског надзора у складу са овим законом у току важења 
дозволе утврди да се узгој или вештачко размножавање врши у супротности са 
условима на основу којих је дозвола издата. Власник дивље врсте животиње 
обавезан је да осигура да та животиња не побегне у природу и одговоран је за 
штету коју та животиња проузрокује ако побегне. 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. 

Чланом 29. редефинисан је члан 90. у погледу трговине строго 
заштићеним и заштићеним дивљим врстама у складу са ЦИТЕС конвенцијом и 
Уредбом Савета 338/97/EЗ године о заштити фауне и флоре регулисањем  
њихове трговине. Правно лице, предузетник и физичко лице које обавља 
трговину примерцима заштићених врста животиња,  дужно је да трговину 
обавља и 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.   

  Дефинисан је појам трговине који подразумева: продају и куповину, 
стицање у комерцијалне сврхе, излагање јавности ради стицања добити, 
коришћење у сврху стицања добити, држање ради продаје, нуђење на продају, 
потражњу за куповину  или превоз ради продаје, најам, размену или било који 
други вид промене власништва. Приликом трговине примерцима заштићених 
дивљих врста животиња, продавац, односно власник је дужан да новом 
власнику преда доказ о пореклу тих врста. Потврде и други акти издати на 
основу овог закона у сврху трговине заштићеним дивљим врстама могу се 
користити само за примерке на које се односе. 

Чланом 30. врши се прецизирање терминологије, односно измена у 
циљу побољшања примене одредбе члана 91. Закона у погледу оснивања 
прихватилишта дивљих животиња. Предвиђено је да Министарство у сврху 
привременог и/или  трајног збрињавања живих примерака дивљих врста 
животиња, одређује прихватилишта, зоолошке вртове или друга правна или 
физичка лица. 

Овим чланом се предвиђа да се финансирање збрињавања примерака 
дивљих животиња обезбеђује се из: средстава буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе; средстава 
Зеленог фонда Републике Србије; других извора у складу са законом. 

Чланом 31. редефинисани су је чл. 92.-95. Закона у погледу привременог 
задржавања, привремено или трајног одузимања и поступања са примерцима 
строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста у складу са ЦИТЕС 
конвенцијом и Уредбом Савета 338/97/EЗ године о заштити фауне и флоре 
регулисањем  њихове трговине. 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 
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задржаним, 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. Предвиђено је да 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 преузима привремено или 
трајно одузете живе примерке дивљих животиња ради даљег збрињавања, 
уколико орган који је извршио одузимање или заплену истих није у могућности 
да изврши њихов транспорт до места збрињавања. Прописано је да 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 пошиљалац, 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 збрињавање примерака. Министар 
прописује трошковник збрињавања одузетих примерака строго заштићених, 
заштићених и алохтоних дивљих врста. 

Чланом је редефинисан члан 93. Закона у погледу поступања са 
нађеним примерцима строго заштићених и заштићених дивљих врста 
животиња.  

Предвиђено је да је лице које нађе примерак строго заштићене или 
заштићене дивље врсте животиње дужно да одмах обавести Министарство или 
завод о: пронађеним мртвим примерцима,  живим примерцима који су болесни, 
повређени или који нису способни да самостално преживе у природи.  

За случајеве када су потребне интервенције са живим примерцима 
дивљих животиња у дивљини или у заточеништву Министарство може да 
одреди посебан тим стручних - физичких и/или правних лица. 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. Обавеза овлашћене научна или 
стручна организација којој су предати мртви примерци из става 5. овог члана је 
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да води евиденцију о тим  примерцима и податке из евиденције доставља 
Министарству и заводу. 

Чланом је редефинисан члан 94. Закона у погледу прекограничног 
промета, трговине и узгоја дивљих врста у складу са ЦИТЕС конвенцијом и 
Уредбом Савета 338/97/EЗ године о заштити фауне и флоре регулисањем  
њихове трговине.  

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.  

Овим чланом се прописују услови за издавање потврде из става 1.овог 
члана и то: да је право располагања јединком врсте дивље животиње, гљиве и 
биљке стечено у складу са законом;  да су животиње или пошиљка обележени 
на прописани начин; да су предузете све мере за добробит животиња током 
превоза;  другим условима прописаним у складу са овим законом.  Међутим, 
прописано је да 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: за привредни 
преступ, односно прекршај, у периоду од шест месеци до две године од 
правноснажности одлуке суда; или за кривично дело, у периоду од две до пет 
година од правноснажности одлуке суда. Прописано је да је забрањен 
прекогранични промет примерака дивљих врста ако: се прекогранични промет, 
укључујући отпрему, транспорт и транзит врши без издате дозволе или 
потврде;  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;  
се користи  дозвола или потврда која је поништена или чији је рок важења 
истекао; се користи лажна, фалсификована дозвола или потврда, укључујући и 
исправу на којој су вршене неовлашћене измене. 

Предвиђено је да 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:  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;  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 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. 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; 
4) је проценат угинућа примерака дате дивље врсте у транспорту превисок. У 
складу са потврђеним међународним уговорима, а у циљу заштите  дивљих 
врста министар прописује: 1) услове под којима се обавља увоз, извоз, унос, 
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износ или транзит, трговина и узгој  дивљих врста; 2) издавање дозвола и 
других аката (потврде, 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. 

Чланом је редефинисан члан 95. Закона у погледу пријаве 
прекограничног промета дивљих врста у складу са ЦИТЕС конвенцијом и 
Уредбом Савета 338/97/EЗ године о заштити фауне и флоре регулисањем 
њихове трговине. 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. 

Чланом 32. редефинисан је члан 96. Закона у погледу рада царински 
орган у складу са ЦИТЕС конвенцијом и Уредбом Савета 338/97/EС године о 
заштити фауне и флоре регулисањем  њихове трговине. Царинском контролом 
контролише се увоз, унос, извоз, износ, поновни извоз и транзит примерака из 
члана 95. став 2. овог закона на начин да  царински орган врши контролу увоза, 
уноса, извоза, износа, поновног извоза и транзита примерака  у смислу овог 
закона, а у оквиру својих овлашћења. 

Такође, царински орган посебно проверава да ли су за примерке из 
члана 95. став 1. овог закона приложене важеће дозволе, потврде или друга 
акта издата у складу са прописом из члана 94. овог закона, и/или прописане 
дозволе друге државе издате у складу са Цитес конвенцијом. Царински орган са 
дозволама  и потврдама из става 1. овог члана поступа на начин прописан 
прописом о прекограничном промету заштићених дивљих врста из члана 94. 
овог закона. 

У случају потребе за стручном провером садржаја контролисане 
пошиљке царински орган обавештава Министарство, а у случају потребе за 
стручном провером трошкове провере сноси увозник, односно извозник, на 
територији Републике. 

Ако се у поступку царинске контроле утврди да се примерци из члана 94. 
овог закона увозе, уносе, извозе, износе, поновно извозе или су у транзиту, на 
начин супротан одредбама овог закона, царински орган исте привремено 
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задржава, о чему одмах обавештава Министарство ради спровођења даљих 
активности из надлежнсти Министарства. 

Привремено задржане примерке, до одлуке Министарства, односно до 
окончања судског  поступка, царински орган:  

1) може сам да чува или да преда на чување Министарству у случају 
када се ради о  деловима и дериватима;  

2) када се ради о мртвим или живим примерцима исте предаје 
Министарству за потребе збрињавања у складу са овим законом.  

Трошкове настали у поступку из става 6. овог члана, сноси лице коме су 
примерци привремено задржани, односно привремено или трајно одузети. 

Овим чланом предвиђено је и да Влада утврђује висину и начин 
плаћања таксе за стручну проверу садржаја пошиљке из става 4. овог члана. 

Чланом 37. регулише се статус завода као установе на чије оснивање, 
организацију и рад се примењују прописи о јавним службама, а прописује се да 
се  права, обавезе и одговорности запослених у организацији за заштиту 
природе уређују  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 финансирају из буџета Републике, аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе. 

Чланом 34. прописано је да чувар заштићеног подручја има статус 
службеног лица.  

Чл. 35. и 36. врши се прецизирање назива и дефинисање Стратегије 
заштите природе као дугорочне политике у области заштите и очувања 
биодиверзитета. Стратегија заштите природе је основни инструмент за 
спровођење потврђених међународних уговора у области биолошке 
разноврсности и заштите природе којима се  одређују дугорочни циљеви и мере  
очувања биолошке разноврсности. 

Члан 37. допуњен је члан 119. Закона обавезом инспектора да у вршењу 
инспекцијског надзора над прекограничним прометом и трговином строго 
заштићеним и заштићеним врстама, као и живим примерцима дивљих 
животиња сарађује са овлашћеним лицем за издавање дозвола за 
прекогранични промет дивљих врста. Овим се врши прецизирање инспекцијског 
надзора и сарадње са царинском службом, полицијом и републичким јавним 
тужилаштвом, као и измене у циљу унапређивања вршења инспекцијског 
надзора (инспекција, полиција, царина). 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 уређују се питања програмирања и 
вршења обуке. 

Чланом 38. предвиђа се додавање члана 119а којим се дефинише 
образовање заједничког тела министарства, царинске службе, полиције и 
републичког јавног тужилаштва . 

Чл. 39. и 40. врши се прецизирање овлашћења инспектора, односно 
права и обавеза инспектора из чл. 120. и 121. Закона и усклађивање са 
предложеним изменама. Такође, прописано је да се спровођење мере забране 
прекограничног промета, трговине и поседовања  примерцима строго 
заштићених, заштићених дивљих врста укључује следеће мере: 1) кажњавање 
трговине и/или поседовања таквих примерака; 2) трајно одузимање таквих 
примерака или њихово враћање држави порекла. 

Чланом 41. у целини је редефинисан члан 123. Закона прецизирањем и 
изменама одредбе о одузимању предмета и заштићених природних добара. У 
вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да привремено 
одузме примерке строго заштићених, заштићених и/или алохтоних дивљих 
врста при вршењу прекограничног промета, трговине и/или поседовања на 
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територији Републике Србије, супротно овом закону, прописима донетим на 
основу овог закона и потврђеним међународним уговорима и наложи њихово 
чување, уз издавање потврде из члана 92. став 1. овог закона. Са одузетим 
покретним заштићеним природним документима и примерцима дивљих врста 
поступа се на примерен начин за њихово очување и заштиту, а на предлог 
овлашћене научне или стручне организације за живе примерке. 

Чланом 42. врши се прецизирање одредаба о привредном преступу из 
члана 125. Закона у складу са предложеним изменама. Такође, предвиђено је 
да се за привредни преступ, 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. 

Чланом 43. врши се прецизирање одредаба о прекршајима из члана 126. 
Закона у складу са предложеним изменама. Вредност, статус заштите и број 
примерака дивље врсте која је предмет прекршаја суд узима у обзир при 
одмеравању новчане казне. За прекршај, а нарочито у случају понављања 
прекршаја, поред прописане новчане казне може се изрећи и заштитна мера 
забране обављања одређене делатности у трајању од три године.  

Чланом 44. извршена је допуна члана 127. Закона која се односи на 
прекршај одговорног лица у државном органу, органу територијалне аутономије, 
органу јединице локалне самоуправе и имаоцу јавних овлашћења, а не прибави 
сагласност надлежног органа на средњорочни, односно годишњи  програм 
заштите природних добара.  

Чл. 45. до 47. предвиђене су прелазне одредбе за усклађивање правних 
лица, предузетника и физичких лица са одредбама овог закона. 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.). 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 пзахтев за добијање 
дозволе Министарству у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона 
(члан 86а став 1.). Правно лице дужно је да достави Министарству у 
прописаном поступку програм мера и динамику прилагођавања рада зоолошког 
врста прописаним условима за период до 31. децембра 2017. године. Правна 
лица, предузетници и физичка лица 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.). 

Чланом 48. прописано је да ће подзаконски прописи за спровођење овог 
закона бити донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.  
  

Чланом 49. прописано је ступање на снагу закона.      
 
IV. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 
 
 За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета 
Републике Србије.  
 Финансијска средства за 2016. годину за спровођење наведеног закона 
обезбеђена су Законом  о буџету Републике Србије за 2016. годину у оквиру 
Раздела 23 - Министарство пољопривреде  и заштите животне средине, Глава 
23.0 - Министарство пољопривреде  и заштите животне средине, Програм 0405 
- Заштита природе, Функција  560 - Заштита животне средине некласификована 
на другом месту, Програмска активност/Пројекат 0001 - Уређење система 
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заштите природе и очувања биодиверзитета, у укупном износу од 26.480.000 
динара и то: Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу 
од 20.800.000,00 динара, Економска класификација 426 – Материјал, у износу 
од 680.000 динара и Економска класификација 484 – Накнада штете за повреде 
или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, 
у висини од 5.000.000 динара; Програмска активност/Пројекат 0002 - Подстицаји 
за програме управљања заштићеним природним добрима од националног 
интереса, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, у укупном износу од 210.000.000 динара; 
Програмска активност – 0003 - Подршка раду Заводу за заштиту природе, 
Економска класификација 415 - Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, у укупном износу од 150.000.000 динара, 
Пројекат 4001 - Заштита и очување строго заштићених врста популација твора 
и миграторних врста, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, 
у износу од 6.899.000 динара; Пројекат 4002 - Успостављање еколошке мреже, 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге,  у укупном износу од 
19.000.000 динара; Пројекат 4003 - Успостављање Натура 2000, Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге, у укупном износу од 10.700.000 
динара; Пројекат 4004 - Сушење шума у националним парковима и другим 
заштићеним подручјима, Економска класификација 424 – Специјализоване 
услуге, у укупном износу од 10.000.000 динара. 

Финансијска средства за 2017. годину, за спровођење овог предлога 
закона обезбедиће се у оквиру лимита одређених на разделу министарства 
надлежног за послове заштите животне средине. 
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊА ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ  
 

Сагласно члану 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник 
РС”, број 20/12 – пречишћен текст) предлаже се доношење закона по хитном 
поступку, с обзиром да би недоношење закона по хитном поступку могло да 
проузрокује штетне последице у погледу економичног и ефикасног вршења 
послова управљања заштићеним подручјима. 

С обзиром на комплексност и повезаност материје доношењем закона 
по хитном поступку обезбеђују се нови законодавни, организационо-
институционални и други услови за функционисање система финансирања 
заштите природе у Републици Србији.     
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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 OСНОВНА ТАКСОНОМСКА КАТЕГОРИЈА КОЈА 
ПРЕДСТАВЉА СКУП РЕПРОДУКТИВНО ИЗОЛОВАНИХ ОРГАНИЗАМА 
(МИКРООРГАНИЗАМА, АЛГИ, ГЉИВА, ЛИШАЈЕВА, БИЉАКА И ЖИВОТИЊА), 
ОДНОСНО ПОПУЛАЦИЈА, КОЈЕ СЕ МЕЂУСОБНО СЛОБОДНО УКРШТАЈУ И 
ДАЈУ ПЛОДНО ПОТОМСТВО, А У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА ОДНОСИ СЕ И НА 
НИЖЕ СИСТЕМАТСКЕ КАТЕГОРИЈЕ, АКО 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; 

6) ГЕОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ (ГЕОДИВЕРЗИТЕТ) ЈЕ ПРИСУСТВО 
ИЛИ РАСПРОСТРАЊЕНОСТ РАЗНОВРСНИХ ЕЛЕМЕНАТА И ОБЛИКА 
ГЕОЛОШКЕ ГРАЂЕ, ГЕОЛОШКИХ СТРУКТУРА И ПРОЦЕСА, 
ГЕОХРОНОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА, СТЕНА И МИНЕРАЛА 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; 

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; 
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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; 

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; 
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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) 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)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 што су ботаничке баште, баште, вртови, арборетуми, 
алпинетуми, зоолошки вртови, акваријуми, тераријуми, банке гена, семена, 
плодова и вегетативних делова, као и специјализоване лабораторије; 

21) EX SITU ОЧУВАЊЕ ЈЕ ОЧУВАЊЕ КОМПОНЕНАТА БИОЛОШКЕ И 
ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ ВАН ЊИХОВИХ ПРИРОДНИХ СТАНИШТА; 

22) животна заједница (биоценоза) јесте скуп свих популација које живе 
заједно на истом станишту (биотопу) које граде функционалне заједнице; 

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

24) 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; 
25) 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) 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; 

27) ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СУ ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА, 
ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ И ПОКРЕТНА ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА 
ДОКУМЕНТА;  

28) 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,УКОЛИКО СЕ ЊИХОВО ДРЖАЊЕ И 
ИЗЛАГАЊЕ ВРШИ НА НАЧИН ДА СЕ НЕ УГРОЖАВА ЗАШТИТА ДИВЉЕ 
ФАУНЕ И ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА; 

29) инвазивна врста је страна врста која уношењем и/или ширењем 
угрожава друге врсте и укупну биолошку разноврсност; 

29) 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)  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) 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) ишчезла врста је она врста за коју нема сумње да је и последњи 
примерак ишчезао; 

34)  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)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) кључне врсте су оне врсте чије присуство или одсуство има 
суштински ефекат на остатак биоценозе (екосистема); 

37)  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) 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) 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)  лектотип је примерак из типске серије који представља дупликат 
холотипа, а сакупљен је кад и холотип; 

41) локални ендемит је врста ужег распрострањења које не прелази 
величину једне биогеографске провинције; 

42) минерали су самородни хомогени хемијски елементи или једињења у 
виду кристализоване или аморфне материје, одређене структуре, облика и 
састава, који нису минералне сировине; 

43) 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) 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)  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)  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 
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вештачким процесима, појавама и непогодама (клизишта, одрони, земљотреси, 
поплаве, пожари итд.); 

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

47) 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) 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) пећински накит су различити облици и појаве таложења кристалног 
калцијум карбоната у спелеолошким објектима (сталактити, хеликтити, 
сталагмити, стубови, саливи, драперије, кадице и друго); 

50)  пећински седимент је у спелеолошким објектима наталожен или на 
други начин одложен речни материјал (песак, шљунак), глина, дробина, 
блокови стена и бигар; 

51)  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)  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 врста повољан. Природно станиште 
је угрожено ако није у повољном стању и/или му прети нестанак; 

53) покретна заштићена природна документа су делови геолошког, 
палеонтолошког и биолошког наслеђа који имају изузетан научни и образовни 
значај; 

54)  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)  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)  предео је одређена територија чији карактер представља 
специфичан спој природних и створених вредности карактеристичних за дати 
регион; 

57) предеони елеменат је најмања, релативно хомогена еколошка 
јединица структуре предела, било природног или антропогеног порекла; 

58) 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; 

58Б) 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; 

57В) ПРИМЕРАК ЈЕ СВАКА ЖИВОТИЊА, БИЉКА ИЛИ ГЉИВА, БЕЗ 
ОБЗИРА ДА ЛИ ЈЕ ЖИВА ИЛИ МРТВА, КОЈА ПРИПАДА ДИВЉИМ ВРСТАМА, 
СВАКИ ЊЕН ДЕО ИЛИ ДЕРИВАТ; 
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57) 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; 

59) 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) ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ СУ 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. 

61) 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)  рањива врста је она врста која се суочава с високом вероватноћом 
да ће ишчезнути у природним условима у некој средње блиској будућности; 

63) режим заштите јесте скуп мера и услова којима се одређује начин и 
степен заштите, коришћења, уређења и унапређења заштићеног природног 
добра; 

64) 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) 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) санација природе су мере које се предузимају за заустављање 
оштећења природе, побољшања стања и функционалности; 

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

68) 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)  станиште је географски јасно одређен простор у коме конкретна 
заједница биљака, животиња, гљива и микроорганизама (биоценоза) ступа у 
интеракцију са абиотичким факторима (земљишта, клима, количина и квалитет 
воде и др.) формирајући функционалну целину; 
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70) 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) )стеноендемит је врста чије је распрострањење ограничено на 
веома мало подручје, односно један локалитет (планински врх, гребен, клисура 
и слично); 

71а) тип станишта је скуп или група станишта која су по својим 
биотичким и абиотичким карактеристикама веома слична; 

72) типови предела су категорије предела чија је јединственост и 
квалитет одређен еколошким, структурним, физиогномским, историјским, социо-
економским и естетским обележјима; 

73)  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) 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) 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) 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) холотип је оригинални примерак на основу кога је дат опис врсте и 
њено име; 

78)  црвена књига је научностручна студија угрожених дивљих врста 
распоређених по категоријама угрожености и факторима угрожавања; 

79) црвена листа је списак угрожених дивљих врста распоређених по 
категоријама угрожености. 

 
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 ПРОГРАМИИЗ 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. 
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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: 
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 ПОКРЕТАЊУ 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.  
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.  
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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. 

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 
ПОДРУЧЈА 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. 

ПОСТУПАК ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 
САСТОЈИ СЕ ОД: 

-ПРЕТХОДНЕ ОЦЕНЕ И 
-ГЛАВНЕ ОЦЕНЕ. 
ЗА СТРАТЕГИЈЕ, ПЛАНОВЕ, ОСНОВЕ И ПРОГРАМЕ ЗА КОЈЕ СЕ, У 

СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ, СПРОВОДИ ПОСТУПАК СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ И ЗА ПРОЈЕКТЕ, ЗА КОЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ, 
СПРОВОДИ ПОСТУПАК ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА, ОЦЕНА ПРИХВАТЉИВОСТИ 
СПРОВОДИ СЕ У ОКВИРУ ТИХ ПОСТУПАКА. 

У СЛУЧАЈУ ВРШЕЊА ПРИМЕЊЕНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА И АКТИВНИХ РУДАРСКИХ 
ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ У МОМЕНТУ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА 
ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, НЕ РАЗМАТРА СЕ ПОТРЕБА 
СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЗА ОЦЕНУ ПРИХВАТЉИВОСТИ. 
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ЗА РАДОВЕ И АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ ОЦЕНИ ПОТРЕБА 
СПРОВОЂЕЊА ОЦЕНЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ТАЈ 
ПОСТУПАК СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

СТУДИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРИХВАТЉИВОСТИ ЈЕ ПОСЕБАН ДОКУМЕНТ КОЈИ 
СЕ ПРИЛАЖЕ  УЗ ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ОДНОСНО еЛАБОРАТ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ И АКТИВНОСТИ ИЗ СТАВА 6. 
ОВОГ ЧЛАНА, СТУДИЈА СЕ ПРИЛАЖЕ КАО ПОСЕБАН ДОКУМЕНТ, 

АКО 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 ЦЕЛОВИТОСТ ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНОГ ПОДРУЧЈА, 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДБИЈА 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. 

АКО 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 ДАЈЕ САГЛАСНОСТ, АКО: 

1) НЕ ПОСТОЈИ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕЊЕ; 
2) У ОДНОСУ НА ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈНА ПОДРУЧЈА У КОЈИМА СЕ 

НАЛАЗИ МАКАР ЈЕДАН ПРИОРИТЕТНИ ТИП СТАНИШТА И/ИЛИ 
ПРИОРИТЕТНА ВРСТА, САМО АКО 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 И АКО ПОСТОЈЕ ДРУГИ 
ПРЕОВЛАДАВАЈУЋИ РАЗЛОЗИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УЗ ПРЕТХОДНО 
ПРИБАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ. У ОДНОСУ НА СВЕ 
ОСТАЛЕ ДЕЛОВЕ ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ САМО АКО ПОСТОЈЕ ДРУГИ 
ИМПЕРАТИВНИ РАЗЛОЗИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, УКЉУЧУЈУЋИ ИНТЕРЕСЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ИЛИ ЕКОНОМСКЕ ПРИРОДЕ, КОЈИ ПРЕОВЛАДАВАЈУ У 
ОДНОСУ НА ИНТЕРЕС ОЧУВАЊА ОВИХ ПОДРУЧЈА; 

3) ЈЕ МОГУЋЕ ПРЕДУЗЕТИ КОМПЕНЗАЦИЈСКЕ МЕРЕ ИЗ ЧЛАНА 12. 
ОВОГ ЗАКОНА, НЕОПХОДНЕ ЗА ОЧУВАЊЕ СВЕУКУПНЕ КОХЕРЕНТНОСТИ 
ЕКОЛОШКЕ МРЕЖЕ. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОЦЕНЕ 
ПРИХВАТЉИВОСТИ МОЖЕ ДА ОБРАЗУЈЕ СТРУЧНУ КОМИСИЈУ ОДНОСНО 
ОВЛАСТИ СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ О ОЦЕНИ 
ПРИХВАТЉИВОСТИ  УЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА О 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ ИЗ ЧЛАНА 9. ОВОГ ЗАКОНА, А 
У СКЛАДУ СА 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 
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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. 

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 ГИСБАЗЕ 
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. 
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Заштита станишта 
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 

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. 
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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; 
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 
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СТЕПЕНОМ УГРОЖЕНОСТИ, УТВРЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО, НА ПРЕДЛОГ 
ЗАВОДА. 

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. 

ВЛАДА УТВРЂУЈЕ ЕКОЛОШКУ МРЕЖУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
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 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. 
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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.  

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, ПОДАТАКА ИЗ КАТАСТРА ИСТРАЖНИХ И 
ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ ПОЉА И ПРОСТОРА, МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА И 
ПОДЗЕМНИХ ВОДА, 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 
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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. 

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 
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заштићених и заштићених дивљих врста у оквиру програма и планова 
управљања, у складу са овим и посебним законима. 

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. 
 

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.  
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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 
 

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). 
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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 УКЉУЧУЈУЋИ И ПТИЦЕ 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; 

2) држати и трговати самониклим строго заштићеним биљкама и 
гљивама и њиховим развојним облицима; 

3) хватати, држати и/или убијати, строго заштићене 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.; 

3) ХВАТАТИ, ДРЖАТИ И/ИЛИ УБИЈАТИ, БИЛО КОЈОМ МЕТОДОМ 
СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉЕ ВРСТЕ ЖИВОТИЊА У СВИМ ФАЗАМА 
БИОЛОШКОГ ЦИКЛУСА, ОШТЕЋИВАТИ ИЛИ УНИШТАВАТИ ЊИХОВЕ 
РАЗВОЈНЕ ОБЛИКЕ, ЈАЈА - ИАКО СУ ПРАЗНА, ГНЕЗДА И ЛЕГЛА, КАО И 
ПОДРУЧЈА ЊИХОВОГ РАЗМНОЖАВАЊА, ОДМАРАЊА И УГРОЖАВАТИ ИЛИ 
УНИШТАВАТИ ЊИХОВА СТАНИШТА И СЛ; 

4) ЗНАТНО 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, 
Министарство може дозволити радње ради: 

 
1) истраживања и образовања, 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;  

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. 
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Дозволу за случај из става 1. овог члана издаје Министарство по 
претходно прибављеном мишљењу завода и министарства надлежног за 
послове пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Захтев за издавање дозволе из става 2. овог члана садржи 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. 
 

Члан 75. 
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 74. ОВОГ ЗАКОНА, У СЛУЧАЈУ 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, ПОНОВНОГ НАСЕЉАВАЊА 
(РЕПОПУЛАЦИЈЕ), РЕИНТРОДУКЦИЈЕ, 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, 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) ЗАШТИТЕ ДИВЉИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА И 
ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ СТАНИШТА; 

5) ДОЗВОЉАВАЊА, ПОД СТРОГО КОНТРОЛИСАНИМ УСЛОВИМА И У 
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. 

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. 

МИНИСТАРСТВО ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ИЗДАТИМ ДОЗВОЛАМА ИЗ 
СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

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.  
УПРАВЉАЊЕ ПОПУЛАЦИЈАМА ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА, КОЈЕ  
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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.  

ДОЗВОЛЕ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ПО 
ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ ЗАВОДА. 

ДОЗВОЛЕ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈУ 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.  

НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 6.  ОВОГ ЧЛАНА НИЈЕ ДОЗВОЛЉЕНА 
ЖАЛБА АЛИ СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 
 

 
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. 

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. 
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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 
                                                     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 јединки ПРЕМЕШТАЊЕ 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. 
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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 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 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 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 
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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 САСТАВУ 

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 ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СЕ ИЗДАЈЕ ПОД УСЛОВОМ ДА 
СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊА У ЗООЛОШКОМ 
ВРТУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ ИЗ ЧЛАНА 86. СТАВ 4. 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.  

АКО СЕ У ПОСТУПКУ РЕДОВНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА, УТВРДИ ДА ЗООЛОШКИ ВРТ ИЛИ ЊЕГОВ ДЕО НЕ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ, ОДНОСНО УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ 
ИЗДАТОМ ДОЗВОЛОМ ИЛИ РЕВИЗИЈОМ ДОЗВОЛЕ, МИНИСТАРСТВО:  

1) ЗАТВАРА ЗА ЈАВНОСТ ДЕО ЗООЛОШКОГ ВРТА КОЈИ НЕ 
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ, ИЛИ  

2) ЗАТВАРА ЗООЛОШКИ ВРТ ЗА ЈАВНОСТ У ЦЕЛИНИ И ОДУЗИМА 
ДОВЗВОЛУ.  
                  МИНИСТАРСТВО МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ДА ПРИВРЕМЕНО ОДОБРИ 
РАД ЗООЛОШКОМ ВРТУ КОЈИ ЈЕ ОСНОВАН, ОДНОСНО КОЈИ ЈЕ ПОСТОЈАО 
ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, УЗ ОБАВЕЗНО ПРОПИСИВАЊЕ 
ВРЕМЕНСКОГ РОКА, НЕ ДУЖЕГ ОД ДВЕ ГОДИНЕ, ЗА ИСПУЊАВАЊЕ СВИХ 
ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ.    

УСЛОВИ ИЗ ДОЗВОЛЕ МОГУ СЕ ПРОМЕНИТИ У РОКУ ВАЖЕЊА 
ДОЗВОЛЕ, АКО:  



63 
 

1) ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД НАСТАНКА ШТЕТЕ ИЛИ НАСТАНЕ 
ШТЕТА ПО  

ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ; ДОЂЕ ДО ИЗМЕНА ЗАКОНА И 
ДРУГИХ ПРОПИСА;  

2) УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ ЗАХТЕВАЈУ РЕВИЗИЈУ, 
ОДНОСНО  

ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ.   
ПРОМЕНУ УСЛОВА У ДОЗВОЛИ, ОДНОСНО РЕВИЗИЈУ ДОЗВОЛЕ ИЗ 

СТАВА 9. ТАЧ. 1) - 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 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 
ПРИМЕРЦИМА:  

1) КОЈИ СУ ЗАКОНИТО УВЕЗЕНИ; 
2) КОЈИ СУ ЗАКОНИТО СТЕЧЕНИ ПРЕ НЕГО ШТО ЈЕ ВРСТА ЗАКОНОМ 

ЗАШТИЋЕНА;  
3) ПОРЕКЛОМ ИЗ УЗГОЈА У СКЛАДУ СА ОВИМ  ЗАКОНОМ; 
4) КОЈИ СУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ПРИЈАВЉЕНИ МИНИСТАРСТВУ 

ДО 01. ЈУНА 2011. ГОДИНЕ ИЛИ ЊИХОВИМ ПОТОМЦИМА. 
ПОД ДОКАЗОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРАЈУ СЕ ДОЗВОЛЕ И  

ПОТВРДЕ ИЗДАТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ 
НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОТВРЂИВАЊУ 
КОНВЕНЦИЈЕ О МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ УГРОЖЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ 
ФЛОРЕ И ФАУНЕ „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЈ - МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ” БРОЈ 
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110/01 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.  

АКО 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. 

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. 
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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 МИНИСТАРСТВУ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ 
АКО ПОТВРДА ЗА ПРЕДМЕТНИ ПРИМЕРАК НИЈЕ ИЗДАТА У СКЛАДУ СА 
ОВИМ ЗАКОНОМ. 

ПОТВРДА ИЗ СТАВА 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 
 

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 ЗАБРАЊУЈЕ УЗГОЈ 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.  

АКО 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.  
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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. 

 
 

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 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.  

ПРИЛИКОМ ТРГОВИНЕ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ, 
ОДНОСНО ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА, ПРОДАВАЦ, 
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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. 
ФИНАНСИСИРАЊЕ 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. 
 
 

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. 
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ПОСТУПАЊЕ СА ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАНИМ, ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНО 
ИЛИ ТРАЈНО 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 ЗАДРЖАНИМ, ОДНОСНО ПРИВРЕМЕНО ИЛИ 
ТРАЈНО ОДУЗЕТИМ ПРИМЕРЦИМА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И АЛОХТОНИХ 
ДИВЉИХ ВРСТА 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 ЗАДРЖАНЕ, ОДНОСНО 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, 
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 ЗБРИЊАВАЊЕ 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, 
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2) примерцима заштићених дивљих животиња које су болесне или 
озлеђене у мери да нису способне да самостално преживе у природи. 

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.  

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 
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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. 
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 
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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 НЕ ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛУ И ПОТВРДУ ЗА 

ПРЕКОГРАНИЧНИ 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  ПОНИШТАВА 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;  

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 
ЖИВОТИЊЕ МОРАЈУ СЕ ПРЕВОЗИТИ И ЧУВАТИ НА НАЧИН КОЈИМ СЕ НИ 
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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;  
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. 
НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1.  ОВОГ ЧЛАНА НИЈЕ ДОЗВОЛЉЕНА 

ЖАЛБА АЛИ СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 
 

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. 



73 
 

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. 
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  ПРОПИСИМА.  

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ 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.  

НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА МИНИСТАРСТВО ЧИНИ ДОСТУПНИМ 
ЈАВНОСТИ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА 
ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА СТРОГО ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ 
ДИВЉИХ ВРСТА.  

АКО СЕ ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ ПРИМЕРАКА СТРОГО 
ЗАШТИЋЕНИХ, ЗАШТИЋЕНИХ ИЛИ АЛОХТОНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ВРШИ 
СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА, ПРИМЕРКЕ ПРИВРЕМЕНО 
ЗАДРЖАВА ЦАРИНСКИ ОРГАН, А ОДУЗИМА НАДЛЕЖНИ ИНСПЕКТОР 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: 

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. 
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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. 

ЦАРИНСКИ ОРГАН ВРШИ КОНТРОЛУ УВОЗА, УНОСА, ИЗВОЗА, 
ИЗНОСА, ПОНОВНОГ ИЗВОЗА И ТРАНЗИТА ПРИМЕРАКА  У СМИСЛУ ОВОГ 
ЗАКОНА, А У ОКВИРУ СВОЈИХ ОВЛАШЋЕЊА. 

ЦАРИНСКИ ОРГАН ПОСЕБНО ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ ЗА ПРИМЕРКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 95. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ПРИЛОЖЕНЕ ВАЖЕЋЕ ДОЗВОЛЕ, 
ПОТВРДЕ ИЛИ ДРУГА АКТА ИЗДАТА У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ ИЗ ЧЛАНА 94. 
ОВОГ ЗАКОНА, И/ИЛИ ПРОПИСАНЕ ДОЗВОЛЕ ДРУГЕ ДРЖАВЕ ИЗДАТЕ У 
СКЛАДУ СА ЦИТЕС КОНВЕНЦИЈОМ; 

ЦАРИНСКИ ОРГАН СА ДОЗВОЛАМА  И ПОТВРДАМА ИЗ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА ПОСТУПА НА НАЧИН ПРОПИСАН ПРОПИСОМ О 
ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПРОМЕТУ ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ ВРСТА ИЗ ЧЛАНА 94. 
ОВОГ ЗАКОНА. 

ЦАРИНСКИ ОРГАН ОБАВЕШТАВА МИНИСТАРСТВО У СЛУЧАЈУ 
ПОТРЕБЕ ЗА СТРУЧНОМ ПРОВЕРОМ САДРЖАЈА КОНТРОЛИСАНЕ 
ПОШИЉКЕ. 

АКО СЕ У ПОСТУПКУ ЦАРИНСКЕ КОНТРОЛЕ УТВРДИ ДА СЕ 
ПРИМЕРЦИ ИЗ ЧЛАНА 94. ОВОГ ЗАКОНА УВОЗЕ, УНОСЕ, ИЗВОЗЕ, ИЗНОСЕ, 
ПОНОВНО ИЗВОЗЕ ИЛИ СУ У ТРАНЗИТУ, НА НАЧИН СУПРОТАН 
ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА, ЦАРИНСКИ ОРГАН ИСТЕ ПРИВРЕМЕНО 
ЗАДРЖАВА, О ЧЕМУ ОДМАХ ОБАВЕШТАВА МИНИСТАРСТВО РАДИ 
СПРОВОЂЕЊА ДАЉИХ АКТИВНОСТИ ИЗ НАДЛЕЖНСТИ МИНИСТАРСТВА. 

ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАНЕ ПРИМЕРКЕ, ДО ОДЛУКЕ МИНИСТАРСТВА, 
ОДНОСНО ДО ОКОНЧАЊА СУДСКОГ  ПОСТУПКА, ЦАРИНСКИ ОРГАН:  

1) МОЖЕ САМ ДА ЧУВА ИЛИ ДА ПРЕДА НА ЧУВАЊЕ МИНИСТАРСТВУ 
У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ РАДИ О  ДЕЛОВИМА И ДЕРИВАТИМА;  

2) КАДА СЕ РАДИ О МРТВИМ ИЛИ ЖИВИМ ПРИМЕРЦИМА ИСТЕ 
ПРЕДАЈЕ МИНИСТАРСТВУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗБРИЊАВАЊА У СКЛАДУ СА ОВИМ 
ЗАКОНОМ.  

ТРОШКОВЕ НАСТАЛЕ У ПОСТУПКУ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, СНОСИ 
ЛИЦЕ ОД КОГА СУ ПРИМЕРЦИ ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАНИ, ОДНОСНО 
ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО ОДУЗЕТИ. 

У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА СТРУЧНОМ ПРОВЕРОМ САДРЖАЈА 
ПОШИЉКЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ТРОШКОВЕ ПРОВЕРЕ СНОСИ 
УВОЗНИК, ОДНОСНО ИЗВОЗНИК, НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ. 

ВЛАДА УТВРЂУЈЕ ВИСИНУ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА СТРУЧНУ 
ПРОВЕРУ САДРЖАЈА ПОШИЉКЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА.” 
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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. 
          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. 
 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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 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; 



79 
 

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 

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; 
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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; 

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; 
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23) ЗАБРАНИ ОШТЕЋИВАЊЕ ИЛИ УНИШТАВАЊЕ СТАНИШТА СТРОГО 
ЗАШТИЋЕНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ  ДИВЉИХ ВРСТА; 

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. 

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. 

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. 
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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); 

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). 
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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. 

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.); 

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; 
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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 
ДИВЉИХ ВРСТА СУПРОТНО ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА (ЧЛ. 86, 86А И 88.); 

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; 

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. 

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. 
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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. 

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.); 
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.); 
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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 
СРЕДЊОРОЧНИ, ОДНОСНО ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА  (ЧЛАН 104. СТАВ 2.). 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ НАЦРТА ЗАКОНА 

 
ЧЛАН 45. 

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.  

ЧЛАН 46. 

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 ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ЗООЛОШКОГ 
ВРТА, МИНИСТАРСТВУ У РОКУ ОД 90 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ 
ОВОГ ЗАКОНА. 

УЗ ИЗ СТАВЗАХТЕВ 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 47. 

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 48. 

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА БИЋЕ 
ДОНЕТИ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ 
ЗАКОНА.  

 



87 
 

ЧЛАН 49. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

Одређивање проблема које закон треба да реши 

У важећем Закону о заштити природе одређена материјално-правна 
решења нису у потпуности усаглашена са међународним уговорима и 
прописима ЕУ у области заштите биолошке разноврсности, а нарочито у делу 
који се односи на: 

 оцену прихватљивости за еколошку мрежу која захтева да се прецизније 

уреди овај поступак, заштиту природних станишта и дивљих биљних и 

животињских врста, у складу са Директивом Савета 92/43/ЕЕС о стаништима; 

 евидентирање и обележавање живих примерака заштићених дивљих 

врста животиња, у складу са ЦИТЕС конвенцијом и Уредбом Савета 338/97/EЗ 

о заштити фауне и флоре регулисањем  њихове трговине; 

 прекогранични промет, трговину и узгој дивљих врста флоре и фауне 

(пријава прекограничног промета, обавезе увозника и извозника дивље флоре и 

фауне), у складу са ЦИТЕС конвенцијом и Уредбом Савета 338/97/EС;  

 држање дивљих животиња у зоолошким вртовима (постојећим 

прописима углавном није адекватно уређено), у складу са Директивом Савета 

1999/22/ЕС о држању дивљих животиња у зоолошким вртовима; 

 поступање са нађеним примерцима строго заштићених и заштићених 

дивљих врста животиња, поступак одузимања и поступање са одузетим 

примерцима строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста 

поступак доказивања порекла примерака строго заштићених и заштићених 

дивљих врста, као и поступак накнаде штете коју су нанеле строго заштићене и 

заштићене дивље врсте који нису прецизно дефинисани у закону), у складу са 

Уредбом Савета 338/97/EС; 

 инспекцијски надзор, рад царинске службе и казнену политику (нарочито 

у делу који се односи на илегални промет и одузимање врста дивље флоре и 

фауне, у складу са ЦИТЕС конвенцијом и Уредбом Савета 338/97/EС. 

Престанак важења Закона о Фонду за заштиту животне средине захтева 
ревизију финансирања заштићених природних добара које је прописано чланом 
69. Закона о заштити природе. Чланом 69. став 1. тачка 2) Закона о заштити 
природе прописано је да се финансирање заштићеног подручја обезбеђује из 
средстава Фонда за заштиту животне средине. С обзиром да је Фонд за 
заштиту животне средине престао са радом, потребно је усагласити одредбу о 
финансирању заштићеног подручја са предложним изменама Закона о заштити 
животне средине којима се предвиђа оснивање Зеленог фонда Републике 
Србије, извори финансирања заштите животне средине, укључујући и заштиту 
природе.  

Циљ који се постиже 

Изменама и допунама закона врши се усклађивање са међународно-
правним инструментима, и то: 

Потврђеним  међународним уговорима  
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 Законом о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности 

(„Службени лист СРЈ - Међународни уговори”, број 11/01), са циљем:  

 очувања биодиверзитета,  

 одрживог коришћења компонената биодиверзитета и  

 расподеле користи која проистиче из комерцијалног и другог коришћења 

генетичких ресурса на праведан и равномеран начин. 

  Законом о потврђивању Конвенције о међународном промету 

угроженим врстама дивље флоре и фауне („Службени лист СРЈ- Међународни 

уговори”, број 11/01) прецизирањем одредаба које се односе на:  

 дозвољавање само оног увоза, извоза, реекспорта и увоза морским 

путем примерака врста фауне и флоре, који су у складу са одредбама 

Конвенције;  

 предузимање одговарајућих мера за спровођење одредби 

Конвенције и забране промета - увоза, извоза, реекспорта и увоза морским 

путем врста којим се крше те одредбе (укључујући кажњавање илегалног 

промета или поседовања таквих примерака и конфисковање или враћање 

незаконито прибављених примерака држави извоза или центру за прихватање 

који је претходно одређен); 

 праћење статуса одређене биљне или животињске врсте у земљи и 

благовремено сигнализирање ради ограничавања издавања извозних дозвола 

за извоз примерака одређених врста како би се она заштитила у њеној области 

распрострањења и то до степена који је у складу са улогом дотичне врсте у 

екосистемима, а то све пре достизања нивоа на којем би та врста могла 

испуњавати услове за укључивање у ову конвенцију;  

 обезбеђивање да сви живи примерци за време периода транзита, 

задржавања испоруке и сл. буду на одговарајући начин збринути како би се 

свео на минимум ризик од повреда, штетности по здравље или окрутно 

поступање; 

 вођење евиденције и документације о промету примерцима врста 

која се одвија сходно Конвенцији; 

Прописима ЕУ у области заштите природе 

 Директивом Савета 92/43/ЕЕС о заштити природних станишта и 

дивљих биљних и животињских врста са циљем одржавања биодиверзитета 

кроз очување природних станишта и дивље флоре и фауне; унапређење 

одржавања биодиверзитета кроз дефинисање заједничких оквира за очување 

дивље фауне и флоре као и њихових станишта. Зато еколошка мрежа позната 

као „Натура 2000” укључује „специјална подручја очувања” одређена од стране 

држава чланица у складу са одредбама ове директиве, односно, у складу са 

одредбама Директиве 79/409/ЕC које се односи на очување дивљих птица. 
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 Директивом Савета 79/409/ЕЕС о очувању дивљих птица, у циљу 

обезбеђивања заштите, управљања и контроле свих врста птица које живе у 

дивљини унутар европске територије држава чланица, укључујући при том и јаја 

ових птица, њихова гнезда и станишта као и њихову експлоатацију. У том циљу 

неопходно је да се предузму потребне мере ради одржавања популације врста 

на нивоу који одговара еколошким, научним и културним потребама, а 

узимајући у обзир економске и рекреативне потребе, или ради прилагођавања 

популације ових врста том нивоу. То подразумева обавезу предузимања мера 

ради чувања, одржавања и обнављања диверзитета и станишта за све врсте 

птица, укључујући и установљавање заштићених подручја, управљање у складу 

са еколошким потребама станишта унутар и ван заштићене зоне, обнављање 

уништених биотопа и стварање биотопа.  

 Директивом Савета 1999/22/ЕС о држању дивљих животиња у 

зоолошким вртовима  у циљу утврђивања минималних стандарда за држање и 

бригу о животињама у зоолошким вртовима, као и јачања улоге зоолошких 

вртова у очувању биодиверзитета. При том се полази од процене да се многе 

животиње у зоолошким вртовима држе у неприхватљивим условима. То 

подразумева обавезу у погледу предузимања мера за издавање дозвола и 

инспекцију зоолошких вртова и обезбеђивања да сви зоолошки вртови 

спроводе одређене мере очувања, као што су: вођење регистра зоолошких 

вртова, спречавање бекства неких животиња, држање животиња на начин који 

задовољава њихове биолошке потребе (укључујући и програм ветеринарске 

заштите), унапређивање јавног образовања и свести о очувању 

биодиверзитета, учешће у истраживању и размена информација о очувању 

врста, итд.  

 Уредбом Савета 338/97/EС године о заштити фауне и 

флоре регулисањем  њихове трговине која се примењује у сагласности са 

циљевима, принципима и одредбама Конвенције о међународном промету 

угроженим врстама дивље флоре и фауне (ЦИТЕС). За прекогранични промет 

утврђени су заједнички услови за издавање, употребу и представљање 

докумената који се односе на увоз, извоз или реекспорт врста које су 

обухваћене овим прописом. На националном плану постоји обавеза да се 

одреде царинске канцеларије за извршавање прегледа и формалности за врсте 

које су регулисане овим прописом, и да надзиру њихово поштовање  и 

кажњавају евентуална кршења. 

Измене и допуна закона имају за циљ да обезбеде континуитет у 
функционисању система финансирања заштићених подручја. Предложене 
измене и допуна је израз усклађивања са решењима предвиђеним Законом о 
буџетском систему, у делу којим је издиференцирано плаћање такси од 
плаћања накнада као и са Законом о престанку важења Закона о Фонду за 
заштиту животне средине и предложеним изменама Закона о заштити 
животне средине. Предложеним законским решењем не мења се битно режим у 
области заштите природе, већ с прецизира извор финансирања заштићених 
подручја. 
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Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

Материја којом се уређује област заштите природе се не може устројити 
без постојања законског акта којим се уређују правила у заштити и очување 
заштићених подручја, тако да не постоје друге могућности за решавање 
наведених проблема. 

Зашто  је доношење закона најбоље решење проблема? 

           Усклађивање законских решења могуће је једино изменом важећих 
закона, тако да је то једино могуће решење за решење проблема.   

На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 

Закон ће имати утицај на: 

1) надлежне органе – (доношење прописа, издавање дозвола, потврда, 
инспекцијски надзор). Законом је предвиђено доношење седам прописа (Влада 
– два прописа и министар- 6 прописа), на основу ревизије постојећих прописа. 
Закон предвиђа могућност да Министарство може основати прихватилишта за 
потребе збрињавања одузетих или повређених примерака дивљих животиња. 
Законом је прописано издавање и одузимање дозволе за рад зоолошких 
вртова. Прецизно је дефинисана надлежност инспекција (заштите животне 
средине, фито-санитарне, ветеринарске), полиције и царинске службе у 
вршењу контроле; 

 2) увознике и извознике угрожених и заштићених врста дивље флоре 
и фауне –  прецизним дефинисањем обавеза у прекограничном промету 
дивљим врстама флоре и фауне, обележавању, укључујући обавезу правна 
лица, предузетнике и физичка лица која држе примерке строго заштићених и 
заштићених дивљих врста да морају да поседују доказ којим се потврђује  
порекло тих врста, као и обавезе у погледу трговине и узгоја тих животиња; 

3) власнике зоолошких вртова – прецизним дефинисањем обавезе 
зоолошких вртова у погледу услова за држање и обележавање животиња, 
прибављања дозволе за рад и прилагођавања рада зоолошког врта условима 
прописаним законом. 

4) овлашћене научне и стручне организације –прецизним дефинисањем 
овлашћења научних и стручних организација у погледу давања мишљења, 
поступања са нађеним примерцима строго заштићених врста дивљих 
животиња, вођења евиденције и других стручних послова у спровођењу закона. 

У предложеном члану 25. став 1. прописани су услови под којим правна 

лица, предузетници и физичка лица могу да држе примерке строго заштићених 

и заштићених дивљих врста, међу којима је доказ о пореклу један од обавезних 

услова. У следећем ставу се потом прецизира да се под доказом о пореклу 

сматрају дозволе и  потврде издате у складу са овим законом или потврђеним 

међународним уговором којим се уређује промет угрожених врста дивље флоре 

и фауне (у даљем тексту: ЦИТЕС конвенција).  

Oво решење се односи на све држаоце примерака строго заштићених и 

заштићених врста, у складу са oдредбама уредби Европске Заједнице 338/97 и 

Европске Комисије 865/06 и ЦИТЕС конвенције. Ово решење неће утицати на 

право постојећих власника да држе примерке који су законито стечени, већ се 

прописује обавеза прибављања потврде за исте. За поседовање примерака 

строго заштићених и заштићених врста, односно ради доказивања законитог 

стицања власник мора да прибави документ од управног органа за ЦИТЕС 
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конвенцију у Републици Србији којом се потврђује легалност примерка 

надлежним органима. Овакво решење се примењује у свим државама 

чланицама Европске уније, јер проистиче из горе наведених уредби ЕУ. 

Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и 
привреди, посебно малим и средњим предузећима? 

Примена овог закона не изазива додатне трошкове грађанима, 
привреди, посебно малим и средњим привредним друштвима јер не уводи нове 
обавезе у односу на обавезе које су прописане важећим Законом о заштити 
природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 - испр.).  

У предложеним чл. 6. и 7. дефинише се прикупљање и ажурирање 
одређених врста података који су у даљој процедури доступни јавности. 
Међутим, за разлику од ранијег решења које предвиђа да министар овлашћује 
заводе и друге стручне и научне институције за прикупљање и стално 
ажурирање података, у предложеном решењу вршење ових послова се заснива 
на уговорном односу између министра и завода или других стручних и научних 
институција. Имајући у виду да је у поступку јавне расправе, на предлог 
стручних организација и експерата прихваћен предлог да се у чл. 7. и 8. 
задржавају ставови постојећег члана 16. Закона о заштити природе у смислу 
претходно дефинисаног решења да министар овлашћује Завод за заштиту 
природе Србије и друге стручне и научне институције за прикупљање података 
и ажурирање, тако да се не стварају  додатни трошкови за грађане и привреду. 

Такође треба имати у виду и чињеницу да је  прикупљање и ажурирање 
података о типовима станишта и врстама и њиховим стаништима везано  за 
успостављање и развој еколошке мреже која се дефинише  чл. 38. и 39. Закона 
о заштити природе и Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 
102/10) односно да је  чланом 10. ове уредбе предвиђено финансирање 
заштите еколошке мреже која укључују и европску еколошку мрежу Натура 
2000. Истим чланом став 2. дефинише и то да ће Влада обезбедити средства у 
буџету Републике Србије за реализацију пројеката идентификације и 
картирања  станишта на територији Републике Србије и израду карте станишта 
из члана 4. став 5. ове уредбе. Овим чланом Уредбе се транспонују обавезе из 
члана 8. ЕУ Директиве о стаништима, која обавезује будуће чланице ЕУ да у 
свом законодавству обезбеде инструменте финансирања заштите европске 
еколошке мреже Натура 2000 која је идентификована на територији те чланице 
односно кроз еколошку мрежу  штите се типови станишта приоритетни за 
заштиту као и одређене врсте и њихова станишта од  значаја за ЕУ.  

Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове 
његове примене?  

Ефекти доношења овог закона оправдавају трошкове његове примене 
јер се његовим доношењем обезбеђује неопходно системско, правно и 
институционално усклађивање, односно  делотворније и ефикасније обављање 
послова у области заштите природе.  

У члану 31. врши се прецизирање терминологије, односно измена у 
циљу побољшања примене одредбе члана 91 основног закона. Основним 
законом предвиђена је могућност да Министарство у сврху привременог и/или  
трајног збрињавања живих примерака дивљих врста животиња може основати 
прихватилишта за потребе збрињавања одузетих или повређених примерака 
дивљих животиња.  

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о заштити животне 
средине предвиђено је финансирање заштите животне средине из Зеленог 
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фонда Републике Србије и других извора у складу са законом. У члану 23. 
Предлога закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, 
између осталог  предвиђено је да ће се из Зеленог фонда Републике Србије 
финансирати збрињавање повређених, болесних, одузетих или заплењених 
примерака дивље флоре и фауне као и обележавање.  

У члану 32. Примерци строго заштићених, заштићених и алохтоних 
дивљих врста са којима се поступа супротно одредбама  овог закона, одузимају 
се на прописан начин. Привремено или трајно одузете живе примерке дивљих 
животиња ради даљег збрињавања преузима Министарство, инспектор 
надлежан за послове заштите животне средине, овлашћена научна или стручна 
организација или зоолошки врт, односно прихватилиште које одреди 
Министарство. 

Законом се поједина важећа решења боље систематизују, без 
изаскивања додатних трошкова (нпр. регистар заштићених природних добара, 
евиденција поседовања примерака строго заштићених или заштићених врста).  

Евиденција поседовања примерака строго заштићених или заштићених 
врста је већ успостављена, и води се преко система издавања потврда за 
примерак и потврда за трговину, у складу са одредбама из Уредбе 338/97 и 
865/06, које су пренете у национални пропис (Правилник о прекограничном 
промету и трговини заштићеним врстама „Службени гласник РС”, број 99/09). 
Свака издата потврда је евидентирана у електронској бази, односно апликацији 
која се користи за њену израду. Овим решењем се уводи посебна евиденција за 
држање примерака дивљих животиња чије држање је забрањено или 
ограничено (јер се често ради о врстама дивљих животиња које нису 
заштићене, тако да нису у већ постојећој горе наведеној евиденцији). Пошто је 
првобитна, и највећа евиденција већ успостављена кроз систем издавања 
потврда, која се одржава у склопу рада апликације за израду ЦИТЕС дозвола и 
потврда, увођење додатног дела за евидентирање примерака дивљих 
животиња чије држање је забрањено или ограничено неће проузроковати 
додатне трошкове.  

Члан 42. Предлога закона предвиђа да ће Министарство образовати 
заједничко тело за спровођење надзора над прекограничним прометом и 
трговином дивљим врстама ради обуке који врше службена лица инспекцијских 
органа, службеници царинске службе и овлашћени полицијски службеници за 
вршење надзора прекограничног промета и трговине дивљим врстама, у складу 
са прописима којима се уређује државна управа. Оснивање и рад овог тела 
неће проузроковати трошкове зато што ће оно функционисати путем 
оперативних састанака и размене информација представника управног органа 
за ЦИТЕС у Републици Србији, представника надлежних надзорних органа 
(царина, гранична полиција, криминалистичка полиција, инспекција за заштиту 
животе средине, гранична фитосанитарна и гранична ветеринарска инспекција) 
и представника Републичког јавног тужилаштва. Организовање састанака  и 
размена информација вршиће се у оквиру редовног обављања послова који се 
односе на прекогранични промет врста који не захтевају додатне трошкове из 
буџета Републике Србије.  

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на 
тржишту и тржишну конкуренцију 

Овим законом не утиче се на решења из основног закона те овај закон 
нема утицај на појаву нових привредних субјеката и тржишну конкуренцију.  
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Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 
ставове о закону? 

           Програм спровођења јавне расправе одредио је Закључком Одбор Владе 
за привреду и финансије на седници од 17. јуна 2015. године. Јавна расправа 
спроведена је по наведеном програму у периоду 22. јуна до 12. јула 2015. 
године. Учесници у јавној расправи су били представници државних органа и 
организација, јавних служби  и други заинтересовани субјекти у области 
заштите животне средине и заштите природе. Јавна расправа одржана је у 
просторијама: Привредне коморе Србије, град Ниша, града Новог Сада. 
Примедбе и предлози које су различити субјекти, доставили у поступку јавне 
расправе и у предвиђеном року, детаљно су обрађени у  Извештају са јавне 
расправе, као и подаци о усвојеним примедбама које су унете у коначан текст 
Нацрта закона. Извештај са јавне расправе налази се на сајту министарства. 
 Јавне расправе о Нацрту закона организоване су у виду презентација и 

консултација које су одржане: у  Нишу 2. јула 2015. године, у Новом Саду 6. јула 

и  у Београду, 9. јула 2015. године.    

   

Које ће мере током примене закона бити предузете да би се 
остварили разлози доношења закона? 
 За остваривање предложених решења предузеће се законодавне, 
управне и организационе мере. У року од годину дана од дана ступања на снагу 
закона донеће се нови прописи, и то: 

 Уредба о еколошкој мрежи Републике Србије. 

 Уредба о висини и начину плаћања таксе за стручну 

проверу садржаја пошиљке; 

 Правилник о критеријумима за издвајање угрожених, 

ретких, осетљивих, и за заштиту приоритетних типова станишта, 

мере заштите за њихово очување  и списак  типова станишта.  

 Правилник о условима које треба да испуњавају 

овлашћени обележивачи, начин праћења и контроле процеса 

обележавања живих примерака дивљих животиња у 

заточеништву 

 Правилник о садржини захтева, документацији која се 

подноси уз захтев и обрасцу захтева за  издавање дозволе за рад 

зоолошког врта. 

 Правилник о условима за поступање са примерцима строго 

заштићених и заштићених дивљих врста 

 Правилник о: 

 условима под којима се обавља увоз, извоз, унос, износ 

или транзит, трговина и узгој  дивљих врста;  

 издавању дозвола и других аката (потврде, мишљења и 

обавештења и др.);   

 списковима  дивљих врста, њихових делова и деривата 

који подлежу издавању дозвола, односно других аката;  

 дивљим врстама, њихове деловима и дериватима чији је 

увоз односно извоз забрањен, ограничен или обустављен;  

 изузецима од издавања дозволе и других аката;  

 садржини, изгледу и начину вођења регистра издатих 

дозвола и других аката;  
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 начину обележавања животиња или пошиљки;  

 начину поступања са одузетим примерцима; 

 начину спровођења надзора и вођења евиденције;  

 изради извештаја и др;  

 Одлука о образовању заједничког тела за спровођење надзора 

над прекограничним прометом и трговином дивљим врстама; 

 Правилник о трошковнику збрињавања одузетих примерака 

строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста; 

 Правилник о условима које морају испуњавати зоолошки вртови и 

други објекти и/или простори за држање животиња, условима 

држања, забрани или ограничења држања појединих врста, 

програму обуке и едукације, као и начину обележавања и 

евидентирања примерака дивљих врста животиња. 

Прописима од тач. 1, 3. до 7. и 10. ставиће се ван снаге важећи прописи 
којим су ова питања већ уређена. Прописи под тач. 2, 8. и 9. су потпуно нови 
прописи који захтевају да се у складу са прописима о државној управи образује 
заједничко тело за спровођење надзора над прекограничним прометом и 
трговином дивљим врстама. 

Управне и организационе мере 

У члану 36. Предлога закона прописан је царинска контрола пошиљки. У 
овом случају када царинска служба није у стању да самостално утврди врсту 
животиње, гљиве или биљке, без одлагања ће контактирати управни орган за 
ЦИТЕС у Републици Србији ради пружања стручне асистенције. Овај систем је 
већ у примени, прописан је у инструкцијама за поступање при вршењу прегледа 
пошиљки са заштићеним врстама дивље флоре и фауне, или пошиљки за које 
царинска служба сумња да садрже заштићене врсте, тако да царинска служба 
редовно комуницира са управним органом за ЦИТЕС у Републици Србији 
(Група за спровођење ЦИТЕС конвенције, Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине), која редовно пружа стручну и техничку помоћ при 
прегледу пошиљки. У пракси, Група за спровођење ЦИТЕС конвенције и/или 
инспекција за заштиту животне средине у сарадњи са стручњацима из 
овлашћене научне и стручне организације врши физички преглед пошиљке, или 
помаже у детерминацији електронским путем (фотографије путем е-поште). 

Примерци животиња у случају затварања дела зоолошког врта, могу 
бити привремено одузете и збринуте на другој локацији (трошак иде на терет 
преступника) или исте могу бити поверене на чување датом врту, уз забрану 
излагања јавности док се услови не испуне.  У случају када се рок за 
испуњавање одређених мера не испуни, примерци се одузимају трајно и 
збрињавају у прихватилиште или други зоолошки врт који овласти 
Министарство. Тренутно стање у постојећим зоолошким вртовима везано за 
испуњавање услова варира, а највећи проблем представљају постојећи 
простори за држање крупних звери и примата. Строгом контролом 
размножавања примерака од стране управе зоолошког врта овај проблем може 
бити лако превазиђен у већини случајева и другим видом редуковања броја 
примерака у збирци и изградњи нових волијера које испуњавају прописане 
минимуме. Динамика унапређења капацитета постојећих зоолошких вртова 
зависиће од расположивости финансијских средстава тих установа, а у погледу 
прихватилишта сваке године се планирају средства која су у оквиру буџета 
Републике Србије намењена за рад и унапређење капацитета прихватилишта.    
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа - 
Влада 
  Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама и допунaма Закона о заштити природе 
Law on Amandments of the  Law on Nature Protection 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа 
- Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), Наслов VIII - Политике 
сарадње, члан 72 и 111 – Животна средина 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
- члан 111, општи рок (члан 72.)  
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
 

Измене и допуне закона су у складу са чланом 111. ССП јер jача и 
развија сарадњу у области животне средине у циљу спречавања даље 
деградације  и побољшања постојећег стања у области заштите животне 
средине  

Овим законом врши се усклађивање Закона о заштити природе са 
Законом о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине и 
законским решењима садржаним у тексту закона о изменама Закона о заштити 
животне средине. Законом о престанку важења закона о Фонду који је ступио на 
снагу 29. септембра 2012.године, престао је са радом Фонд за заштиту животне 
средине. Како су се према досадашњем систему финансирање заштићених 
подручја вршило, између осталог, и из средстава Фонда за заштиту животне 
средине, а собзиром на престанак рада Фонда, измена и допуна Закона о 
заштити природе је неопходна. Измена је извршена у складу са  решењима 
садржаним у Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испрaвка, 108/13 и 142/14) У складу са 
овим законским решењима сачињен је предлог измена Закона о заштити 
природе. Измене закона имају за циљ да обезбеде  континуитет у 
функционисању система финансирања заштићених подручја.  

Предлог измена обухвата усклађивање са потврђеним међународним 
уговорима (Конвенција о биолошкој разноврсности, Конвенција о међународној 
трговини дивље флоре и фауне - ЦИТЕС Конвенција) и релевантним 
прописима ЕУ  у делу који се односи на заштиту и очување дивљих врста 
флоре и фауне, држање дивљих животиња у зоолошким вртовима, 
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пркогранични промет, узгој и трговину дивљих врста, поступање са нађеним 
примерцима дивљих врста животиња, инспекцијски надзор, рад царинских 
служби, трајно одузимање строго заштићених и заштићених дивљих врста, 
казнену политику  и др.  
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
 
/ 
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију 
 

Измене и допуне Закона о заштити природе су предвиђене националним 
програмом за усвајање Acquis Communitaire 2013-2016, и рок за доношење  

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 
- 
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 

  
Уговор о функционисању ЕУ, Поглавље ХХ, чл.191-193 
Treaty on Functioning of the European Union, Chapter XX, Article 191-193 (OJ 
C321E) 

 
потпуно усклађен 
 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
 
Упутство Савета 92/43/ЕЕЗ о заштити природних станишта и дивљих биљних и 
животињских врста / Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992) 
CELEX 31992L0043 -делимично 
 
Упутство Савета 1999/22/ЕЗ о држању дивљих животиња у зоолошким 
вртовима / Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of 
wild animals in zoos (OJ L 94, 9.4.1999) CELEX 31999L0022-делимично  
 
Директива Европског парламента и Савета 2009/147/EC од 30. новембра 2009. 
године о очувању диљих птица  2009/147 DIRECTIVE 2009/147/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on the 
conservation of wild birds – делимично усклађено 
 

ЕУ прописи не прецизирају на који начин треба да се организују 
надлежности државних органа који су задужени за имплементацију правних 
тековина ЕУ, под условом да су надлежности јасно одвојене и не спречавају 
потпуну имплементацију. Међутим, почетак процеса апроксимације обезбеђује 
јединствену могућност за преглед постојећег институционалног уређења и 
разматра могућности побољшања учинка. 
 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима 
 
Уредбa Савета 338/97/EЗ године о заштити фауне и флоре регулисањем  
њихове трговине / Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the 
protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 61, 
3.3.1997) CELEX 31997R0338 
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г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

 
Главне обавезе и одговорности у области заштите природе, које 

произилазе из наведених прописа ЕУ уграђене су у текст основног Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 - исправка), а 
предложеним изменама и допунама Закона о заштити природе, потпуније се 
дефинишу и друге обавезе  из наведених прописа, као што је поступак оцене 
прихватљивости за еколошку мрежу, еколошка мрежа Републике Србије, 
држање и обележавање живих примерака дивљих животиња у заточеништву, 
држање дивљих животиња у зоолошким вртовима, порекло и поступање са 
примерцима строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама који су 
пријављени до ступања на снагу овог закона, прекогранични промет, трговина и 
узгој дивљих врста док је њихова разрада предвиђена кроз доношење нових, 
односно ревизију постојећих подзаконских прописа.  
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 

 
У предложеним изменама и допунама Закона о заштити природе  

предвиђено је доношење посебних извршних прописа уроку од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона, којима се уређују: висина и начин плаћања 
таксе за стручну проверу садржаја пошиљке; услови које треба да испуњавају 
овлашћени обележивачи, начин праћења и контроле процеса обележавања 
живих примерака дивљих врста, садржина захтева, документација која се 
подноси уз захтев и образац захтева за  издавање дозволе за рад зоолошког 
врта, поступање са примерцима строго заштићених и заштићених дивљих врста 
који су пријављени до ступања на снагу овог закона, образовање заједничког 
тела за обуку службених лица инспекцијских органа, службеника царинске 
службе у овлашћених полицијских службеника за вршење надзора 
птрекогеаничног промета и трговине дивљим врстама), осим прописа који су 
предвиђени важећим законом, а чије се доношење, односно ревизија очекује у 
2015. години (поступак оцене прихватљивости за еколошку мрежу, еколошка 
мрежа Републике Србије, прекогранични промет, трговина и узгој дивљих 
врста).   

Стога, сам предлог измена представља има за циљ пренос одредаба ЕУ 
прописа, али и као имплементациони акт њихову ефикасније спровођење. 
Сходно томе да измене и допуне закона представљају пропис који је предмет 
усклађивања са прописима ЕУ, па су Табеле усклађености са ЕУ прописима 
сачињене. 

Потпуна усклађеност постићи ће се кроз прилагођавање рада органа, 
организација и привредних субјеката обавезама и одговорностима у области  
заштите природе  на начин који ће се детаљно уредити извршним прописима 
сагласно роковима за њихово доношење (једна година од дана ступања на 
снагу закона). 
 
5. Уколико не постоје  одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим 
прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске 
уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који 
произилази из одредбе секундарног извора права 
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Предлог измена и допунa који се односи на финансирање заштићених 
подручја  не представљају пропис којим се врши усклађивање са релевантним 
прописом ЕУ, већ представља усклађивање са законодавним решењима 
националних прописа који се односе на реорганизацију система финансирања 
заштићених подручја услед престанка рада Фонда за заштиту животне средине, 
а у циљу даљег континуираног функционисања система финансирања 
заштитићених подручја.  
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 
- 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 

Важећи Закон о заштити природе преведен на енглески језик. У току је 
израда превода предлога закона о изменама и допунама овог закона на 
енглески језик.  

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 
Текст предложених измена и допуна Закона о заштити природе припремило је 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у сарадњи са 
стручним организацијама у области заштите природе, при чему су коришћена 
међународна искуства и релевантна законска решења држава чланица ЕУ. 
Анализа усклађености Предлога закона са релевантним прописима Европске 
уније са образложеним мишљењем, прибављени су и од ECRAN експерата 
Environment and Climate Regional Accession Network (ECRAN).  
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1. Назив прописа EУ  

Упутство Савета 92/43/ЕЕЗ о заштити природних станишта и дивљих биљних и животињских врста  

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora 

(OJ L 206, 22.7.1992) 

2. „CELEX” ознака ЕУ 

прописа  

31992L0043 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа - Влада 

Обрађивач - Министарство пољопривреде  и заштите животне средине 

4. датум израде табеле 

 28. 01. 2016.г. 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом 

ЕУ  

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе  

Draft Law on Amandments of the  Law on Nature Protection 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе 

НПAA 

2013-92 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама  прописа ЕУ  

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 

Одредба 

прописа 

ЕУ (члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

Садржина  

одредбе 

Одредбе 

прописа  

(члан, 

став, 

тачка) 

 

Садржина  одредбе Усклађеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Предвиђени 

датум за 

постизање 

потпуне 

усклађености 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 
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1 (a) 

 

 

conservation 

means a series of 

measures required 

to maintain or 

restore the natural 

habitats and the 

populations of 

species of wild 

fauna and flora at 

a favourable status 

as defined in (e) 

and (i); 

4.1.24  
24) заштита природе је 

низ мера и активности 

усредсређених на 

спречавање оштећења 

природе, природних 

вредности и природне 

равнотеже; 

 

 

потпуно 

усклађено 

  
   

 

1 (а) conservation 

means a series of 

measures required 

to maintain or 

restore the natural 

habitats and the 

populations of 

species of wild 

fauna and flora at 

a favourable status 

as defined in (e) 

and (i); 

4.1.44. 
44) 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; 

потпуно 

усклађено 

   

 

1 (b) 

 

(b) natural habitats 

means terrestrial 

or aquatic areas 

distinguished by 

4.1.69. 

  

станиште је географски 

јасно одређен простор у 

коме конкретна 

заједница биљака, 

потпуно 

усклађено 
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 geographic, 

abiotic and biotic 

features, whether 

entirely natural or 

semi-natural; 

животиња, гљива и 

микроорганизама 

(биоценоза)ступа у 

интеракцију са 

абиотичким факторима 

(земљишта, клима, 

количина и квалитет 

воде и др.) формирајући 

фукционалну целину;“ 

 

 

1 (c) 

 

 

 

natural habitat 

types of 

Community 

interest means 

those which, 

within the territory 

referred to in 

Article 2: 

(i) are in danger 

of 

disappearance 

in their 

natural range; 

or 

(ii) have a small 

natural range 

following 

their 

regression or 

by reason of 

4.1.70 

 

Станиште 

врсте 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; 

 

потпуно 

усклађено 

Закон не садржи 

ову дефиницију али 

је усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, 

осетљивим, 

угроженим, ретким 

и за заштиту 

приоритетним 

типовима станишта 

и о мерама заштите 

за њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10) 
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their 

intrinsically 

restricted 

area; 

or 

(iii) present 

outstanding 

examples of 

typical 

characteristics of 

one or more of the 

nine following 

biogeographical 

regions: 

Alpine,Atlantic, 

Black Sea, Boreal, 

Continental, 

Macaronesian 

 

1 (d) 

d) priority natural 

habitat types 

means natural 

habitat types in 

danger of 

disappearence, 

which are present 

on the territory 

referred to in 

Article 2 and for 

the conservation 

4.1.71а) 

 

71а) тип станишта је 

скуп или група станишта 

која су по својим 

биотичким и абиотичким 

карактеристикама веома 

слична 

потпуно 

усклађено 

Закон не садржи 

потпуну 

дефиницију али је 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, 
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of which the 

Community has 

particular 

responsibility in 

view of the 

proportion of their 

natural 

range which falls 

within the territory 

referred to in 

Article 2; these 

priority natural 

habitat types are 

indicated by an 

asterisk (*) in 

Annex I; 

осетљивим, 

угроженим, ретким 

и за заштиту 

приоритетним 

типовима станишта 

и о мерама заштите 

за њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10) 

 

1 (e) 

 conservation 

status of a natural 

habitat means the 

sum of the 

influences acting 

on a natural 

habitat and its 

typical species that 

may affect its 

long-term natural 

distribution, 

structure and 

functions as well 

as the long-term 

4.1.52 

 

 

 

 

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 

потпуно 

усклађено 
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survival of its 

typical species 

within the territory 

referred to in 

Article 2. 

 

The conservation 

status of a natural 

habitat will be 

taken as 

‘favourable’ when: 

— its natural 

range and areas 

it covers within 

that range are 

stable or 

increasing, and 

— the specific 

structure and 

functions which 

are necessary 

for its long-term 

maintenance 

exist and are 

likely to 

continue to 

exist for the 

foreseeable 

future, and 

— the 

будућности и када је 

статус заштите њихових 

типичних врста повољан. 

Природно станиште је 

угрожено ако није у 

повољном стању и/или 

му прети нестанак; 
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conservation status 

of its typical 

species is 

favourable 

asdefined in (i); 

1 (f) (f) habitat of a 

species means an 

environment 

defined by specific 

abiotic and biotic 

factors, in which 

the species lives at 

any stage of its 

biological cycle; 

4.1.70 

 

 

 

 

70) станиште врсте 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 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, 

осетљивим, 

угроженим, ретким 

и за заштиту 

приоритетним 

типовима станишта 

и о мерама заштите 

за њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10) 

 

  

1 (g) (i) 

 

 

 

 

(g) species of 

Community 

interest means 

species which, 

within the territory 

4.1.73. 
угрожена врста јесте она 

врста која се суочава са 

високом вероватноћом 

да ће ишчезнути у 

природним условима у 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о о 
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referred to in 

Article 2, are: 

(i) endangered, 

except those 

species whose 

natural range is 

marginal in that 

territory and 

which are not 

endangered or 

vulnerable in 

the western 

palearctic 

region;  

 

блиској будућности што 

се утврђује у складу са 

општеприхваћеним 

међународним 

критеријумима 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и 

гљива(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) 

1 (g) (ii) (g) species of 

Community 

interest means 

species which, 

within the territory 

referred to in 

Article 2, are: 

 (ii) vulnerable, 

i.e. believed 

likely to move 

into the 

endangered 

category in the 

 

4.1.62. 
рањива врста је она 

врста која се суочава с 

високом вероватноћом 

да ће ишчезнути у 

природним условима у 

некој средње блиској 

будућности 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и 

гљива(„Службени 

гласник РС”, бр. 
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near future if 

the causal 

factors continue 

operating;  

 

5/10 и 47/11) 

1 (g) (iii)  

 

(iii) rare, i.e. with 

small 

populations that 

are not at 

present 

endangered or 

vulnerable, but 

are at risk. The 

species are 

located within 

restricted 

geographical 

areas or are 

thinly scattered 

over a more 

extensive range; 

or 

 

4.1.65.  

 

 

 

реликтна врста је она 

врста која је у далекој 

прошлости имала 

широко распрострањење, 

а чији је данашњи ареал 

(остатак) сведен на 

просторно мале делове 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) 

  

1 (g) (iv) (iv) endemic and 

requiring 

particular 

attention by 

reason of the 

4.1.20.  

 

Ендемична врста је врста 

чије је распрострањење 

ограничено на одређено 

јасно дефинисано 

географско подручје 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о о 
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specific nature 

of their habitat 

and/or the 

potential impact 

of their 

exploitation on 

their habitat 

and/or the 

potential impact 

of their 

exploitation on 

their 

conservation 

status. 

Such species are 

listed or may be 

listed in Annex II 

and/or Annex IV 

or V; 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) 

1 (h) (h) priority species 

means species 

referred to in (g) 

(i) for the 

conservation 

of which the 

Community has 

particular 

responsibility in 

view of the 

proportion of their 

4.1.38. 

 
Крајње угрожена врста је 

врста суочена са 

највишом вероватноћом 

ишчезавања у природи у 

непосредној будућности, 

што се утврђује у складу 

са међународно 

прихваћеним 

критеријумима 

 

потпуно 

усклађено 

 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 
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natural range 

which falls within 

the territory 

referred to in 

Article 2; these 

priority species are 

indicated by an 

asterisk (*) in 

Annex II; 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) 

1 (i) (i) conservation 

status of a species 

means the sum of 

the influences 

acting on the 

species concerned 

that may affect the 

long-term 

distribution and 

abundance of its 

populations within 

the territory 

referred to in 

Article 2; 

 

The conservation 

status will be 

taken as 

‘favourable’ when: 

— population 

dynamics data 

4.1.51. 

 

 

 

 

 

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 

потпуно 

усклађено 
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on the species 

concerned 

indicate that it 

is maintaining 

itself on a long-

term basis as a 

viable 

component of 

its natural 

habitats, and 

— the natural 

range of the 

species is 

neither being 

reduced nor is 

likely to be 

reduced for the 

foreseeable 

future, and 

— there is, and 

will probably 

continue to be, 

a sufficiently 

large habitat to 

maintain its 

populations on 

a long-term 

basis; 

1 (j) (j) site means a 

geographically 

15.4 Члан 38. Закона о 

заштити природе: 
потпуно    
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defined area 

whose extent is 

clearly 

delineated; 

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. 

 

Члан 10. Уредбе о 

еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 

усклађено 
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102/10)дефинише 

следеће: Обавезују се 

Завод и Покрајински 

завод у сарадњи са 

Републичким геодетским 

заводом идентификују 

границе  делова  

еколошке мреже из 

рефералне карте и 

Прилога 1. и 2. ове 

уредбе, на државној 

карти у размери 1: 5000 

тако што на ортофот 

подлози државне карте 

преко које су 

преклопљене границе 

катастарских парцела 

наносе границе делова 

еколошке мреже. 
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1 (j) (j) site means a 

geographically 

defined area 

whose extent is 

clearly 

delineated; 

16.3 Члан 38. Закона о 

заштити природе: 

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. 

 

Члан 10. Уредбе о 

еколошкој  мрежи 

потпуно 

усклађено 
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дефинише следеће: 

Обавезују се Завод и 

Покрајински завод у 

сарадњи са Републичким 

геодетским заводом 

идентификују границе  

делова  еколошке мреже 

из рефералне карте и 

Прилога 1. и 2. ове 

уредбе, на државној 

карти у размери 1: 5000 

тако што на ортофот 

подлози државне карте 

преко које су 

преклопљене границе 

катастарских парцела 

наносе границе делова 

еколошке мреже. 

1 (k) (k) site of 

Community 

importance means 

a site which, in the 

biogeographical 

region or regions 

to which it 

belongs, 

contributes 

significantly to the 

maintenance or 

restoration at a 

4.1.18. 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 

потпуно 

усклађено  

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем  

Закона о заштити 

природе 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09,88/10 

и 91/10-исправка) и 

подзаконских 

прописа  
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favourable 

conservation status 

of a natural habitat 

type in Annex I or 

of a species in 

Annex II and may 

also contribute 

significantly to the 

coherence of 

Natura 2000 

referred to in 

Article 3, and/or 

contributes 

significantly to the 

maintenance of 

biological 

diversity within 

the biogeographic 

region or regions 

concerned. 

 

For animal species 

ranging over wide 

areas, sites of 

Community 

importance shall 

correspond to the 

places within the 

natural range of 

such species 

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. 

; 

 

Правилника о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, 

осетљивим, 

угроженим, ретким 

и за заштиту 

приоритетним 

типовима станишта 

и о мерама заштите 

за њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10)  и 

Уредбе о еколошкој 

мрежи („Службени 

гласник РС”, број 

102/10) 
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which present the 

physical or 

biological factors 

essential to their 

life and 

reproduction; 

1 (l) (l) special area of 

conservation 

means a site of 

Community 

importance 

designated by the 

Member States 

through a 

statutory, 

administrative 

and/or contractual 

act where the 

necessary 

conservation 

measures are 

applied for the 

maintenance or 

restoration, at a 

favourable 

conservation 

status, of the 

natural habitats 

and/or the 

populations of the 

4.1.16а) 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; 

 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Закона 

о заштити природе 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09,88/10 

и 91/10-исправка) и 

Уредбе о еколошкој 

мрежи („Службени 

гласник РС”, број 

102/10) 
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species for which 

the site is 

designated; 

1 (l) (l) special area of 

conservation 

means a site of 

Community 

importance 

designated by the 

Member States 

through a 

statutory, 

administrative 

and/or contractual 

act where the 

necessary 

conservation 

measures are 

applied for the 

maintenance or 

restoration, at a 

favourable 

conservation 

status, of the 

natural habitats 

and/or the 

populations of the 

species for which 

the site is 

designated; 

4.1.18 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. 

 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Закона 

о заштити природе 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09,88/10 

и 91/10-исправка) и 

Уредбе о еколошкој 

мрежи („Службени 

гласник РС”, број 

102/10) 
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1(m)  (m) specimen 

(Annexes IV, V) 

 

 

 
 потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника  о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и 

гљива(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) 

 

  

2. 
1. The aim of this 

Directive shall 

be to contribute 

towards 

ensuring bio-

diversity 

through the 

conservation of 

natural habitats 

and of wild 

fauna and flora 

in the European 

territory of the 

Member States 

 
 непреносиво Одредба је 

декларативна и није 

релевантна за 

преношење 
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to which the 

Treaty applies. 

2. Measures taken 

pursuant to this 

Directive shall 

be designed to 

maintain or 

restore, at 

favourable 

conservation 

status, natural 

habitats and 

species of wild 

fauna and flora 

of Community 

interest. 

3. Measures taken 

pursuant to this 

Directive shall 

take account of 

economic, social 

and cultural 

requirements and 

regional and local 

characteristics. 

3.1-2 Special areas of 

conservation 

(SACs) must be 

designated, 

comprising natural 

4.1.16. 

 

Еколошка мрежа 

као функционално и 

просторно повезана 

целина  успоставља се 

ради очувања типова 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Закона 

о заштити природе 
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habitat sites 

(Annex I) & 

habitats of species 

(Annex II), to 

contribute to the 

creation of Natura 

2000 (European 

ecological 

network). 1.  

 

 

станишта од посебног 

значаја за заштиту, за 

обнaвљање и/или 

унапређивање 

нарушених станишта и 

за очување станишта 

дивљих врста флоре и 

фауне. 

 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09,88/10 

и 91/10-исправка) и 

Уредбе о еколошкој 

мрежи („Службени 

гласник РС”, број 

102/10) 

3.1-2 Special areas of 

conservation 

(SACs) must be 

designated, 

comprising natural 

habitat sites 

(Annex I) & 

habitats of species 

(Annex II), to 

contribute to the 

creation of Natura 

2000 (European 

ecological 

network). 1.  

 

4.1.16а). 

 

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; 

 

потпуно 

усклађено 

 
  

3.1-2 Special areas of 

conservation 

(SACs) must be 

38 еколошка мрежа 

као функционално и 

просторно повезана 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 
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designated, 

comprising natural 

habitat sites 

(Annex I) & 

habitats of species 

(Annex II), to 

contribute to the 

creation of Natura 

2000 (European 

ecological 

network). 1.  

 

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 

доношењем Закона 

о заштити природе 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09,88/10 

и 91/10-исправка) и 

Уредбе о еколошкој 

мрежи („Службени 

гласник РС”, број 

102/10) 
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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 
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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. 

 

3.1-2 Special areas of 

conservation 

(SACs) must be 

designated, 

comprising natural 

habitat sites 

(Annex I) & 

habitats of species 

(Annex II), to 

39 Заштита 

еколошке мреже 

обезбеђује се 

спровођењем 

прописаних мера 

заштите ради очувања 

типова станишта и 

станишта врста за koja су 

утврђена појединачна 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Закона 

о заштити природе 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09,88/10 

и 91/10-исправка) и 

Уредбе о еколошкој 
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contribute to the 

creation of Natura 

2000 (European 

ecological 

network). 1.  

 

еколошки значајна 

подручја и спровођењем 

оцене прихватљивости..   

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 

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.  

мрежи („Службени 

гласник РС”, број 

102/10). 
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Изузетно од става 

5. овог члана, 

министарство Може 

дозволити радове, 

активности и делатности 

у складу са чланом 10. 

овог закона. 

Праћење стања 

еколошке мреже обавља 

завод и/или друге 

стручне и научне 

институције по 

овлашћењу 

министарства.  

 

 

 

3.1-2 Special areas of 

conservation 

(SACs) must be 

designated, 

comprising natural 

habitat sites 

(Annex I) & 

habitats of species 

(Annex II), to 

contribute to the 

creation of Natura 

2000 (European 

ecological 

40 Подручјем еколошке 

мреже које је 

истовремено и 

заштићено подручје, 

управља управљач тог 

заштићеног подручја.  

За управљање еколошки 

значајним подручјем и 

еколошким коридором 

које није стављено под 

заштиту као заштићено 

подручје, Влада на 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Закона 

о заштити природе 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 36/09,88/10 

и 91/10-исправка) и 

Уредбе о еколошкој 

мрежи („Службени 

гласник РС”, број 

102/10) 

 
 



127 
 

 127 

network). предлог Министарства, 

односно надлежни орган 

аутономне покрајине, 

односно надлежни орган 

јединице локалне 

самоуправе на чијој се 

територији налази део 

еколошке мреже може 

одредити или основати 

правно лице. 

За подручје еколошке 

мреже може се донети 

план управљања или 

прописати скуп мера за 

очување, обнављање и 

унапређење стања ових 

подручја. 

План управљања из 

става 3. овог члана 

доноси правно лице коме 

је поверено управљање 

делом еколошке мреже. 

Ближи начин управљања 

еколошком мрежом 

утврдиће се актом из 

члана 14. став 4. овог 
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закона. 

 

3.3 Where necessary, 

landscape features 

of major 

importance for 

wild fauna & flora 

(see Art.10) must 

be maintained or 

developed 

 for animal 

species ranging 

over wide areas,  

places within 

their natural 

range with the 

necessary 

physical or 

biological 

factors for 

reproduction 

 for aquatic 

species ranging 

over wide areas, 

only those 

clearly 

identifiable areas 

with the 

necessary 

26. Предели се према 

својим природним и 

створеним обележјима 

разврставају у предеоне 

типове који изражавају 

разноликост природне и 

културне баштине.  

Заштита предела 

подразумева планирање 

и спровођење мера 

којима се спречавају 

нежељене промене, 

нарушавање или 

уништење значајних 

обележја предела, 

њихове разноврсности, 

јединствености и 

естетских вредности и 

омогућавање 

традиционалног начина 

коришћења предела. 

У планирању и 

уређењу простора, као и 

у планирању и 

коришћењу природних 

ресурса мора се 

обезбедити очување 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност је 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10) 
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physical or 

biological 

factors for 

reproduction. 

 

значајних и 

карактеристичних 

обележја предела.  

Заштита, 

управљање и планирање 

предела заснива се на 

идентификацији предела 

и процени њихових 

значајних и 

карактеристичних 

обележја. 

Министар 

прописује критеријуме и 

начин идентификације 

процене предела. 

 

3.3 Where necessary, 

landscape features 

of major 

importance for 

wild fauna & flora 

(see Art.10) must 

be maintained or 

developed 

 for animal 

species ranging 

over wide areas,  

places within 

their natural 

range with the 

38-40. Одредбе којима 

се прописује еколошка 

мрежа, еколошки 

значајна подручја, 

заштита еколошке мреже  

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10) 
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necessary 

physical or 

biological 

factors for 

reproduction 

 for aquatic 

species ranging 

over wide areas, 

only those 

clearly 

identifiable areas 

with the 

necessary 

physical or 

biological 

factors for 

reproduction. 

 

4.1 On the basis of the 

criteria set out in 

Annex III (Stage 

1) and relevant 

scientific 

information, each 

Member State 

shall propose a list 

of sites indicating 

which natural 

habitat types in 

Annex I and which 

15. 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 

врстана подручју 

републике србије, која се 

потпуно 

усклађено 
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species in Annex 

II that are native to 

its territory the 

sites host. For 

animal species 

ranging over wide 

areas these sites 

shall correspond to 

the places within 

the natural range 

of such species 

which present the 

physical or 

biological factors 

essential to their 

life and 

reproduction. For 

aquatic species 

which range over 

wide areas, such 

sites will be 

proposed only 

where there is a 

clearly identifiable 

area representing 

the physical and 

biological factors 

essential to their 

life and 

reproduction. 

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. 
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Where 

appropriate, 

Member States 

shall propose 

adaptation of the 

list in the light of 

the results of the 

surveillance 

referred to in 

Article 11. 

 

The list shall be 

transmitted to the 

Commission, 

within three years 

of the notification 

of this Directive, 

together with 

information on 

each site. That 

information shall 

include a map of 

the site, its name, 

location, extent 

and the data 

resulting from 

application of the 

criteria specified 

in Annex III 

(Stage 1) provided 
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in a format 

established by the 

Commission in 

accordance with 

the procedure laid 

down in Article 

21. 

4.1 On the basis of the 

criteria set out in 

Annex III (Stage 

1) and relevant 

scientific 

information, each 

Member State 

shall propose a list 

of sites indicating 

which natural 

habitat types in 

Annex I and which 

species in Annex 

II that are native to 

its territory the 

sites host. For 

animal species 

ranging over wide 

areas these sites 

shall correspond to 

the places within 

the natural range 

of such species 

16.  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 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10) 
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which present the 

physical or 

biological factors 

essential to their 

life and 

reproduction. For 

aquatic species 

which range over 

wide areas, such 

sites will be 

proposed only 

where there is a 

clearly identifiable 

area representing 

the physical and 

biological factors 

essential to their 

life and 

reproduction. 

Where 

appropriate, 

Member States 

shall propose 

adaptation of the 

list in the light of 

the results of the 

surveillance 

referred to in 

Article 11. 

 

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 обезбеђују 

заводи и друге стручне и 

научне институције које 

уговором овласти 

министар. 

 Картографски 

приказ типова станишта 

саставни је део планова, 

основа и програма из 

члана 8. овог закона. 
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The list shall be 

transmitted to the 

Commission, 

within three years 

of the notification 

of this Directive, 

together with 

information on 

each site. That 

information shall 

include a map of 

the site, its name, 

location, extent 

and the data 

resulting from 

application of the 

criteria specified 

in Annex III 

(Stage 1) provided 

in a format 

established by the 

Commission in 

accordance with 

the procedure laid 

down in Article 

21. 

4.1 On the basis of the 

criteria set out in 

Annex III (Stage 

1) and relevant 

130. Природна добра 

заштићена до ступања на 

снагу овог закона, остају 

под заштитом, а 

потпуна 

усклађеност 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 
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scientific 

information, each 

Member State 

shall propose a list 

of sites indicating 

which natural 

habitat types in 

Annex I and which 

species in Annex 

II that are native to 

its territory the 

sites host. For 

animal species 

ranging over wide 

areas these sites 

shall correspond to 

the places within 

the natural range 

of such species 

which present the 

physical or 

biological factors 

essential to their 

life and 

reproduction. For 

aquatic species 

which range over 

wide areas, such 

sites will be 

proposed only 

управљачи, власници и 

корисници тих 

заштићених природних 

добара имају права и 

обавезе прописане овим 

законом. 

Еколошки 

значајна подручја 

европске уније  

NATURA 2000 биће 

идентификована  и 

постају део европске 

еколошке мреже 

NATURA 2000 даном 

приступања Републике 

Србије Европској унији.  

 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10) 
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where there is a 

clearly identifiable 

area representing 

the physical and 

biological factors 

essential to their 

life and 

reproduction. 

Where 

appropriate, 

Member States 

shall propose 

adaptation of the 

list in the light of 

the results of the 

surveillance 

referred to in 

Article 11. 

 

The list shall be 

transmitted to the 

Commission, 

within three years 

of the notification 

of this Directive, 

together with 

information on 

each site. That 

information shall 

include a map of 
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the site, its name, 

location, extent 

and the data 

resulting from 

application of the 

criteria specified 

in Annex III 

(Stage 1) provided 

in a format 

established by the 

Commission in 

accordance with 

the procedure laid 

down in Article 

21. 

4.2 On the basis of the 

criteria set out in 

Annex III (Stage 

2) and in the 

framework both of 

each of the nine 

biogeographical 

regions referred to 

in Article 1 (c) 

(iii) and of the 

whole of the 

territory referred 

to in Article 2 (1), 

the Commission 

shall establish, in 

  непреносиво Обавеза Комисије 
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agreement with 

each Member 

State, a draft list of 

sites of 

Community 

importance drawn 

from the Member 

States' lists 

identifying those 

which host one or 

more priority 

natural habitat 

types or priority 

species.  

 

Member States 

whose sites 

hosting one or 

more priority 

natural habitat 

types and priority 

species represent 

more than 5 % of 

their national 

territory may, in 

agreement with 

the Commission, 

request that the 

criteria listed in 

Annex III (Stage 
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2) be applied more 

flexibly in 

selecting all the 

sites of 

Community 

importance in their 

territory. 

 

The list of sites 

selected as sites of 

Community 

importance, 

identifying those 

which host one or 

more priority 

natural habitat 

types or priority 

species, shall be 

adopted by the 

Commission 

4.3 The list referred to 

in paragraph 2 

shall be 

established within 

six years of the 

notification of this 

Directive 

130. Природна добра 

заштићена до ступања на 

снагу овог закона, остају 

под заштитом, а 

управљачи, власници и 

корисници тих 

заштићених природних 

добара имају права и 

обавезе прописане овим 

законом и Уредбом о 

делимично 

усклађено 

 
Даном 

приступања 

републике 

Србије 

Европској 

унији 
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еколошкој мрежи  

Еколошки 

значајна подручја 

европске уније  

NATURA 2000 биће 

идентификована  и 

постају део европске 

еколошке мреже 

NATURA 2000 даном 

приступања Републике 

Србије Европској унији.  

 

4.4 Once a site of 

Community 

importance has 

been adopted in 

accordance with 

the procedure laid 

down in paragraph 

2, the Member 

State concerned 

shall designate 

that site as a 

special area of 

conservation 

as soon as possible 

and within six 

years at most, 

establishing 

priorities in the 

130. Природна добра 

заштићена до ступања на 

снагу овог закона, остају 

под заштитом, а 

управљачи, власници и 

корисници тих 

заштићених природних 

добара имају права и 

обавезе прописане овим 

законом и Уредбом о 

еколошкој мрежи.. 

Еколошки 

значајна подручја 

европске уније  

NATURA 2000 биће 

идентификована  и 

постају део европске 

еколошке мреже 

делимично 

усклађено 

 
Даном 

приступања 

Републике 

Србије 

Европској 

унији 
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light of the 

importance of the 

sites for the 

maintenance or 

restoration, at a 

favourable 

conservation 

status, of a natural 

habitat type in 

Annex I or a 

species in Annex 

II and for the 

coherence of 

Natura 2000, and 

in the light of the 

threats of 

degradation or 

destruction to 

which those sites 

are exposed. 

NATURA 2000 даном 

приступања Републике 

Србије Европској унији.  

 

4.5 As soon as a site is 

placed on the list 

referred to in the 

third subparagraph 

of paragraph 2 it 

shall be subject to 

Article 6 (2), (3) 

and (4). 

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, основа и 

потпуно 

усклађено 

Унапређује се 

начин 

транспозиције 

доношењем Уредбе 

о оцени 

прихватљивости  

- до тада поступак 

се спроводи на 

основу члана 10 

Закона о заштити 

.   
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програма 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 

природе кроз 

поступак процене 

утицаја  
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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 
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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. 

 

5. In exceptional 

cases where the 

Commission finds 

that a national list 

as referred to in 

Article 4 (1) fails 

to mention a site 

hosting a priority 

natural habitat 

type or priority 

species which, on 

the basis of 

relevant and 

reliable scientific 

  непреносиво Обавеза Комисије 
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information, it 

considers to be 

essential for the 

maintenance of 

that priority 

natural habitat 

type or for the 

survival of that 

priority species, a 

bilateral 

consultation 

procedure shall be 

initiated between 

that Member State 

and the 

Commission for 

the purpose of 

comparing the 

scientific data 

used by each. 

2. If, on expiry of 

a consultation 

period not 

exceeding six 

months, the 

dispute remains 

unresolved, the 

Commission shall 

forward to the 

Council a proposal 
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relating to the 

selection of the 

site as a site of 

Community 

importance. 

3. The Council, 

acting 

unanimously, shall 

take a decision 

within three 

months of the date 

of referral. 

4. During the 

consultation 

period and 

pending a Council 

decision, the site 

concerned shall be 

subject to Article 6 

(2). 

6.1 For special areas 

of conservation, 

Member States 

shall establish the 

necessary 

conservation 

measures 

involving, if need 

be, appropriate 

management plans 

40. Заштита еколошке 

мреже обезбеђује се 

спровођењем 

прописаних мера у циљу 

очувања биолошке и 

предеоне разноврсности, 

одрживог коришћења и 

обнављања природних 

ресурса и добара и 

обнављања подручја 

делимично 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10) 
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specifically 

designed for the 

sites or integrated 

into other 

development 

plans, and 

appropriate 

statutory, 

administrative or 

contractual 

measures which 

correspond to the 

ecological 

requirements of 

the natural habitat 

types in Annex I 

and the species in 

Annex II present 

on the sites. 

којима је нарушено 

стање и очувања 

угрожених врста и 

њихових станишта у 

складу са одредбама овог 

закона и међународним 

документима. 

             Забрањују се 

радови, активности и 

делатности које могу 

довести до угрожавања, 

нарушавања или 

уништавања еколошке 

мреже и до нарушавања 

или трајне штете 

појединих делова 

еколошке мреже 

нарочито централних 

подручја и коридора. 

 Министарство 

може дозволити радове, 

активности и делатности 

под условом да се штета 

може надокнадити 

спровођењем 

компензацијских мера и 

ако су радови, 

активности и делатности 

од јавног интереса, у 

складу са овим законом. 
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О компензацијским 

мерама које се односе на  

еколошки значајно 

подручје  европске уније 

(NATURA 2000)  

обавештава се европска 

комисија, а јавни 

интерес утврђује и 

радове и активности 

одобрава Влада уз 

претходно прибављено 

мишљење Европске 

комисије. 

6.2 Member States 

shall take 

appropriate steps 

to avoid, in the 

special areas of 

conservation, the 

deterioration of 

natural habitats 

and the habitats of 

species as well as 

disturbance of the 

species for which 

the areas have 

been designated, 

in so far as such 

disturbance could 

be significant in 

40. 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 својим 

активностима и 

радовима могу утицати 

делимично 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10) 
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relation to the 

objectives of this 

Directive. 

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.. 

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 

5. овог члана, 

Министарство може 

дозволити радове, 

активности и делатности 

у складу са чланом 10. 

овог закона. 

Праћење стања 

еколошке мреже обавља 

завод и/или друге 
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стручне и научне 

институције по 

овлашћењу 

Министарства 

О компензацијским 

мерама које се односе на  

еколошки значајно 

подручје  европске уније 

(NATURA 2000)  

обавештава се европска 

комисија, а јавни 

интерес утврђује и 

радове и активности 

одобрава Влада уз 

претходно прибављено 

мишљење Европске 

комисије. 

6.2 Member States 

shall take 

appropriate steps 

to avoid, in the 

special areas of 

conservation, the 

deterioration of 

natural habitats 

and the habitats of 

species as well as 

disturbance of the 

species for which 

the areas have 

 

40.а) 

 

Управљање еколошком 

мрежом обезбеђује 

очување, заштиту и 

унапређивање 

функционалне 

повезаности делова 

еколошке мреже 

нарочито оних делова 

који су значајни за 

очување повољног стања 

осетљивих, ретких и 

угрожених типова 

делимично 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10) 
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been designated, 

in so far as such 

disturbance could 

be significant in 

relation to the 

objectives of this 

Directive. 

станишта и строго 

заштићених и 

заштићених врста од 

националног и 

међународног значаја. 

У зависности од степена 

угрожености за подручје 

еколошке мреже може се 

донети план управљања 

или прописати скуп мера 

за очување, обнављање и 

унапређење стања ових 

подручја.  

Праћење стања 

еколошке мреже обавља 

завод и/или друге 

стручне и научне 

институције по 

овлашћењу 

Министарства 

6.3 Any plan or 

project not directly 

connected with or 

necessary to the 

management of 

the site but likely 

to have a 

significant effect 

thereon, either 

individually or in 

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,основа и 

потпуно 

усклађено 

Унапређује се 

начин 

транспозиције 

доношењем Уредбе 

о оцени 

прихватљивости  

- до тада поступак 

се спроводи на 

основу члана 10 

Закона о заштити 
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combination with 

other plans or 

projects, shall be 

subject to 

appropriate 

assessment of its 

implications for 

the site in view of 

the site's 

conservation 

objectives. In the 

light of the 

conclusions of the 

assessment of the 

implications for 

the site and subject 

to the provisions 

of paragraph 4, the 

competent national 

authorities shall 

agree to the plan 

or project only 

after having 

ascertained that it 

will not adversely 

affect the integrity 

of the site 

concerned and, if 

appropriate, after 

having obtained 

програма 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 

природе кроз 

поступак процене 

утицаја 
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the opinion of the 

general public 

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 
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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. 

 

6.3 Any plan or 

project not directly 

connected with or 

necessary to the 

management of 

the site but likely 

to have a 

significant effect 

thereon, either 

individually or in 

combination with 

other plans or 

projects, shall be 

subject to 

10. Члан 10. 

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 целовитост 

подручја  еколошке 

потпуно 

усклађено 

Унапређује се 

начин 

транспозиције 

доношењем Уредбе 

о оцени 

прихватљивости  

- до тада поступак 

се спроводи на 

основу члана 10 

Закона о заштити 

природе кроз 

поступак процене 

утицаја 
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appropriate 

assessment of its 

implications for 

the site in view of 

the site's 

conservation 

objectives. In the 

light of the 

conclusions of the 

assessment of the 

implications for 

the site and subject 

to the provisions 

of paragraph 4, the 

competent national 

authorities shall 

agree to the plan 

or project only 

after having 

ascertained that it 

will not adversely 

affect the integrity 

of the site 

concerned and, if 

appropriate, after 

having obtained 

the opinion of the 

general public 

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. 

Поступак оцене 
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прихватљивости из става 

2. овог члана састоји се 

од: 

-претходне оцене 

и 

-главне оцене. 

За стратегије, 

планове, основе и 

програме за које се, у 

складу са посебним 

законом, спроводи 

поступак стратешке 

процене и за пројекте, за 

које се у складу са 

посебним законом, 

спроводи поступак 

процене утицаја, оцена 

прихватљивости 

спроводи се у оквиру тих 

поступака. 

У случају вршења 

примењених геолошких 

истраживања 

минералних и других 

геолошких ресурса и 

активних рударских 

објеката који су у 

моменту ступања на 

снагу овог закона 

одобрени од стране 
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надлежних органа, не 

разматра се потреба 

спровођења поступка за 

оцену прихватљивости. 

За радове и 

активности за које се оцени 

потреба спровођења оцене 

прихватљивости надлежни 

орган тај поступак 

спроводи у складу са овим 

законом. 

Студија за оцену 

прихватљивости (у 

даљем тексту: Студија) 

је посебан документ који 

се прилаже уз Извештај о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину,  односно 

Елаборат о процени 

утицаја пројекта за на 

животну средину. За 

остале радове и 

активности из става 5. 

овог члана Студија 

прилаже се  као посебан 

документ. 

Ако се на основу 

оцене прихватљивости 

утврди да планови, 
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основе, програми, 

пројекти, радови и 

активности могу имати 

значајан негативан 

утицај на циљеве 

очувања и негативан 

утицај на целовитост 

еколошки значајног 

подручја, надлежни 

орган одбија 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. 

Ако се на основу 

оцене прихватљивости 

утврди да планови, 

основе, програми, 

пројекти, радови и 

активност могу имати 

значајан негативан 

утицај на циљеве 
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очувања и негативан 

утицај на целовитост 

еколошки значајног 

подручја надлежни орган 

даје сагласност, ако: 

1) не постоји 

друго алтернативно 

решење; 

2) у односу на 

еколошки значајна 

подручја у којима се 

налази макар један 

приоритетни тип 

станишта и/или 

приоритетна врста, само 

ако 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 и ако 

постоје други 

преовладавајући разлози 

од јавног интереса уз 

претходно прибављено 

мишљење Европске 

комисије. У односу на 
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све остале делове 

еколошке мреже само 

ако постоје други 

императивни разлози од 

јавног интереса, 

укључујући интересе 

социјалне или економске 

природе, који 

преовладавају у односу 

на интерес очувања ових 

подручја; 

3) је 

компензацијске мере 

неопходне за очување 

свеукупне 

кохерентности еколошке 

мреже из члана 12. овог 

закона, могуће спровести 

пре давања одобрења на 

планове, основе, 

програме, пројекте, 

радове и активности, 

            Надлежни орган 

за спровођење поступка 

оцене прихватљивости 

може да образује 

стручну комисију, 

односно овласти стручно 

лице за оцену студије о 

оцени прихватљивости 
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уз претходно 

прибављено мишљење 

завода о испуњености 

услова заштите природе 

из члана 9. овог закона, а 

у складу са 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. 

 

6.4 If, in spite of a 

negative 

assessment of the 

implications for 

the site and in the 

absence of 

alternative 

solutions, a plan or 

project must 

8. Планирање, 

уређење и коришћење 

простора, природних 

ресурса, заштићених 

подручја и еколошке 

мреже спроводи се на 

основу просторних и 

урбанистичких планова, 

планске и пројектне 

потпуно 

усклађено 

Унапређује се 

начин 

транспозиције 

доношењем Уредбе 

о оцени 

прихватљивости  

- до тада поступак 

се спроводи на 

основу чл. 10 
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nevertheless be 

carried out for 

imperative reasons 

of overriding 

public interest, 

including those of 

a social or 

economic nature, 

the Member State 

shall take all 

compensatory 

measures 

necessary to 

ensure that the 

overall coherence 

of Natura 2000 is 

protected. It shall 

inform the 

Commission of the 

compensatory 

measures adopted.  

 

Where the site 

concerned hosts a 

priority natural 

habitat type and/or 

a priority species, 

the only 

considerations 

which may be 

документације, основа и 

програма 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.  

Закона о заштити 

природе кроз 

поступак процене 

утицаја и стратешке 

процене утицаја  
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raised are those 

relating to human 

health or public 

safety, to 

beneficial 

consequences of 

primary 

importance for the 

environment or, 

further to an 

opinion from the 

Commission, to 

other imperative 

reasons of 

overriding public 

interest. 

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 
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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. 

 

6.4 If, in spite of a 

negative 

assessment of the 

implications for 

the site and in the 

absence of 

alternative 

solutions, a plan or 

project must 

nevertheless be 

carried out for 

imperative reasons 

10  

Члан 10. 

Оцена 

прихватљивости за 

еколошку мрежу (у 

даљем тексту: оцена 

прихватљивости) је 

поступак којим се 

оцењује могућ утицај 

стратегије, плана, 

основе, програма, 

пројекта, радова или 

потпуно 

усклађено 

Унапређује се 

начин 

транспозиције 

доношењем Уредбе 

о оцени 

прихватљивости  

- до тада поступак 

се спроводи на 

основу члана 10 

Закона о заштити 

природе кроз 

поступак процене 
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of overriding 

public interest, 

including those of 

a social or 

economic nature, 

the Member State 

shall take all 

compensatory 

measures 

necessary to 

ensure that the 

overall coherence 

of Natura 2000 is 

protected. It shall 

inform the 

Commission of the 

compensatory 

measures adopted.  

 

Where the site 

concerned hosts a 

priority natural 

habitat type and/or 

a priority species, 

the only 

considerations 

which may be 

raised are those 

relating to human 

health or public 

активности на циљеве 

очувања и целовитост 

подручја  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 

утицаја 
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safety, to 

beneficial 

consequences of 

primary 

importance for the 

environment or, 

further to an 

opinion from the 

Commission, to 

other imperative 

reasons of 

overriding public 

interest. 

претходно прибављене 

услове завода. 

Поступак оцене 

прихватљивости из става 

2. овог члана састоји се 

од: 

-претходне оцене 

и 

-главне оцене. 

За стратегије, 

планове, основе и 

програме за које се, у 

складу са посебним 

законом, спроводи 

поступак стратешке 

процене и за пројекте, за 

које се у складу са 

посебним законом, 

спроводи поступак 

процене утицаја, оцена 

прихватљивости 

спроводи се у оквиру тих 

поступака. 

У случају вршења 

примењених геолошких 

истраживања 

минералних и других 

геолошких ресурса и 

активних рударских 

објеката који су у 
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моменту ступања на 

снагу овог закона 

одобрени од стране 

надлежних органа, не 

разматра се потреба 

спровођења поступка за 

оцену прихватљивости. 

За радове и 

активности за које се оцени 

потреба спровођења оцене 

прихватљивости надлежни 

орган тај поступак 

спроводи у складу са овим 

законом. 

Студија за оцену 

прихватљивости (у 

даљем тексту: Студија) 

је посебан документ који 

се прилаже уз Извештај о 

стратешкој процени 

утицаја на животну 

средину,  односно 

Елаборат о процени 

утицаја пројекта за на 

животну средину. За 

остале радове и 

активности из става 5. 

овог члана Студија 

прилаже се  као посебан 

документ. 
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Ако 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 целовитост 

еколошки значајног 

подручја, надлежни 

орган одбија 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. 

Ако се на основу 

оцене прихватљивости 

утврди да планови, 

основе, програми, 

пројекти, радови и 
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активност могу имати 

значајан негативан 

утицај на циљеве 

очувања и негативан 

утицај на целовитост 

еколошки значајног 

подручја надлежни орган 

даје сагласност, ако: 

1) не постоји 

друго алтернативно 

решење; 

2) у односу на 

еколошки значајна 

подручја у којима се 

налази макар један 

приоритетни тип 

станишта и/или 

приоритетна врста, само 

ако 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 и ако 

постоје други 

преовладавајући разлози 

од јавног интереса уз 
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претходно прибављено 

мишљење Европске 

комисије. У односу на 

све остале делове 

еколошке мреже само 

ако постоје други 

императивни разлози од 

јавног интереса, 

укључујући интересе 

социјалне или економске 

природе, који 

преовладавају у односу 

на интерес очувања ових 

подручја; 

3) је 

компензацијске мере 

неопходне за очување 

свеукупне 

кохерентности еколошке 

мреже из члана 12. овог 

закона, могуће спровести 

пре давања одобрења на 

планове, основе, 

програме, пројекте, 

радове и активности, 

            Надлежни орган 

за спровођење поступка 

оцене прихватљивости 

може да образује 

стручну комисију, 
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односно овласти стручно 

лице за оцену студије о 

оцени прихватљивости  

уз претходно 

прибављено мишљење 

завода о испуњености 

услова заштите природе 

из члана 9. овог закона, а 

у складу са 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. 

 

6.4 If, in spite of a 

negative 

assessment of the 

implications for 

the site and in the 

absence of 

12 Ради ублажавања 

штетних последица на 

природу, које могу 

настати или су настале 

реализацијом планова, 

основа, програма, 

потпуно 

усклађено 
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alternative 

solutions, a plan or 

project must 

nevertheless be 

carried out for 

imperative reasons 

of overriding 

public interest, 

including those of 

a social or 

economic nature, 

the Member State 

shall take all 

compensatory 

measures 

necessary to 

ensure that the 

overall coherence 

of Natura 2000 is 

protected. It shall 

inform the 

Commission of the 

compensatory 

measures adopted.  

 

Where the site 

concerned hosts a 

priority natural 

habitat type and/or 

a priority species, 

пројеката, радова или 

активности на 

заштићеном природном 

добру 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 
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the only 

considerations 

which may be 

raised are those 

relating to human 

health or public 

safety, to 

beneficial 

consequences of 

primary 

importance for the 

environment or, 

further to an 

opinion from the 

Commission, to 

other imperative 

reasons of 

overriding public 

interest. 

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) 
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овог члана. 

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 

буџетског Фонда за 

заштиту животне 

средине искључиво за 

финансирање пројеката 

заштите природе 

7. Obligations arising 

under Article 6 

(2), (3) and (4) of 

this Directive shall 

replace any 

obligations arising 

under the first 

sentence of Article 

4 (4) of Directive 

  непреносиво Обавеза Комисије 
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79/409/EEC in 

respect of areas 

classified pursuant 

to Article 4 (1) or 

similarly 

recognized under 

Article 4 (2) 

thereof, as from 

the date of 

implementation of 

this Directive or 

the date of 

classification or 

recognition by a 

Member State 

under Directive 

79/409/EEC, 

where the latter 

date is later. 

8. 1. In parallel with 

their proposals 

for sites eligible 

for designation 

as special areas 

of conservation, 

hosting priority 

natural habitat 

types and/or 

priority species, 

the Member 

  непреносиво Није од значаја за 

транспозицију 
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States shall 

send, as 

appropriate, to 

the Commission 

their estimates 

relating to the 

Community co-

financing which 

they consider 

necessary to 

allow them to 

meet their 

obligations 

pursuant to 

Article 6 (1).  

2. In agreement 

with each of the 

Member States 

concerned, the 

Commission 

shall identify, 

for sites of 

Community 

importance for 

which co-

financing is 

sought, those 

measures 

essential for the 

maintenance or 
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re-

establishment at 

a favourable 

conservation 

status of the 

priority natural 

habitat types 

and priority 

species on the 

sites concerned, 

as well as the 

total costs 

arising from 

those measures. 

3. The 

Commission, in 

agreement with 

the Member 

States 

concerned, shall 

assess the 

financing, 

including co-

financing, 

required for the 

operation of the 

measures 

referred to in 

paragraph 2, 

taking into 
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account, 

amongst other 

things, the 

concentration 

on the Member 

State's territory 

of priority 

natural habitat 

types and/or 

priority species 

and the relative 

burdens which 

the required 

measures entail. 

4. According to 

the assessment 

referred to in 

paragraphs 2 

and 3, the 

Commission 

shall adopt, 

having regard to 

the available 

sources of 

funding under 

the relevant 

Community 

instruments and 

according to the 

procedure set 
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out in Article 

21, a prioritized 

action 

framework of 

measures 

involving co-

financing to be 

taken when the 

site has been 

designated 

under Article 4 

(4). 

5. The measures 

which have not 

been retained in 

the action 

framework for 

lack of 

sufficient 

resources, as 

well as those 

included in the 

abovementione

d action 

framework 

which have not 

received the 

necessary co-

financing or 

have only been 
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partially co-

financed, shall 

be reconsidered 

in accordance 

with the 

procedure set 

out in Article 

21, in the 

context of the 

two-yearly 

review of the 

action 

framework and 

may, in the 

maintime, be 

postponed by 

the Member 

States pending 

such review. 

This review 

shall take into 

account, as 

appropriate, the 

new situation of 

the site 

concerned. 

6. In areas where 

the measures 

dependent on co-

financing are 
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postponed, 

Member States 

shall refrain from 

any new measures 

likely to result in 

deterioration of 

those areas. 

9. The Commission, 

acting in 

accordance with 

the procedure laid 

down in 

Article 21, shall 

periodically 

review the 

contribution of 

Natura 2000 

towards 

achievement of the 

objectives set out 

in Article 2 and 3. 

In 

this context, a 

special area of 

conservation may 

be considered for 

declassification 

where this is 

warranted by 

natural 

  непреносиво Обавеза Комисије 
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developments 

noted 

as a result of the 

surveillance 

provided for in 

Article 11. 

10. Member States 

shall endeavour, 

where they 

consider it 

necessary, in their 

land-use planning 

and development 

policies and, in 

particular, with a 

view to improving 

the ecological 

coherence of the 

Natura 2000 

network, to 

encourage the 

management of 

features of the 

landscape which 

are of major 

importance for 

wild fauna and 

flora. 

 

Such features are 

38. 

 

еколошка мрежа 

као функционално и 

просторно повезана 

целина  успоставља се 

ради очувања типова 

станишта од посебног 

значаја зазаштиту, за 

обнaвљање и/или 

унапређивање 

нарушених станишта и 

очување станишта 

дивљих врста флоре и 

фауне укључујући 

миграторне врсте. 

еколошку мрежу 

чине: еколошки значајнa 

подручја, еколошки 

коридори и заштитна 

зона тамо где је 

потребна. 

еколошки 

значајна подручја су: 

1) подручја 

од националног значаја 

потпуно 

усклађено 
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those which, by 

virtue of their 

linear and 

continuous 

structure (such 

as rivers with 

their banks or 

the traditional 

systems for 

marking field 

boundaries) or 

their function as 

stepping stones 

(such as ponds 

or small 

woods), are 

essential for the 

migration, 

dispersal and 

genetic 

exchange of 

wild species. 

која битно доприносе 

очувању биолошке 

разноврсности у 

републици србији; 

2) подручја 

од међународног значаја 

која биогеографском 

заступљеношћу и 

репрезентативношћу 

доприносе очувању 

типова станишта и 

станишта врста у складу 

са потврђеним  

међународним 

уговорима и 

општеприхваћеним 

правилима међународног 

права 

Влада утврђује 

еколошку мрежу 

републике србије. 

актом из става 4. 

овог члана утврђују се: 

листа еколошки 

значајних подручја, 

укључујући и листу 
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приоритетних врста и 

њихових станишта из 

става 3. тачка 2 овог 

члана, еколошки 

коридори, критеријуми 

за одређивање делова 

еколошке мреже, ближи 

начин управљања и 

финансирања. 

Завод, у сарадњи 

са другим стручним и 

научним институцијама 

припрема документацију 

за успостављање 

еколошке мреже у 

складу са утврђеним 

критеријумима, законом, 

општеприхваћеним 

правилима међунардног 

права и потврђеним  

међунардним уговорима. 

Завод води 

дигиталну базу података 

за еколошку мрежу која 

садржи и векторски 

приказане границе 

еколошке мреже у 

одговарајућој размери 

државне карте. 
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11. Member States 

shall undertake 

surveillance of the 

conservation status 

of 

the natural habitats 

and species 

referred to in 

Article 2 with 

particular regard 

to priority natural 

habitat types and 

priority species. 

2.1.5  

утврђивање и праћење 

стања у природи 

потпуно 

усклађено 

 
  

11. Member States 

shall undertake 

surveillance of the 

conservation status 

of 

the natural habitats 

and species 

referred to in 

Article 2 with 

particular regard 

to priority natural 

habitat types and 

priority species. 

4.1.55 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 

потпуно 

усклађено 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

подзаконских 

прописа  

Правилника о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, 

осетљивим, 

угроженим, ретким 

и за заштиту 

приоритетним 

типовима станишта 

и о мерама заштите 

за њихово очување  
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(„Службени гласник 

РС”, број 35/10) и 

Уредбом о 

еколошкој мрежи 

11. Member States 

shall undertake 

surveillance of the 

conservation status 

of 

the natural habitats 

and species 

referred to in 

Article 2 with 

particular regard 

to priority natural 

habitat types and 

priority species. 

16. 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 

представља гис-базу 

потпуно 

усклађено 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

подзаконских 

прописа  

Правилника о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, 

осетљивим, 

угроженим, ретким 

и за заштиту 

приоритетним 

типовима станишта 

и о мерама заштите 

за њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10) и 

Уредбом о 

еколошкој мрежи 
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података о 

распрострањености 

појединих типова 

станишта на подручју 

републике србије, која се 

чува и објављује на 

интернет страници 

министарства  и завода 

за заштиту природе 

србије. 

прикупљање 

података и стално  

ажурирање обезбеђују 

заводи и друге стручне и 

научне институције које 

уговором овласти 

министар. 

 картографски 

приказ типова станишта 

саставни је део планова, 

основа и програма из 

члана 8. овог закона. 

 

 

11. Member States 

shall undertake 

surveillance of the 

conservation status 

of 

the natural habitats 

29. Строги резерват природе 

је подручје неизмењених 

природних одлика са 

репрезентативним 

природним 

екосистемима, намењено 

потпуно 

усклађено 
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and species 

referred to in 

Article 2 with 

particular regard 

to priority natural 

habitat types and 

priority species. 

искључиво за очување 

изворне природе, генског 

фонда, еколошке 

равнотеже, праћење 

природних појава и 

процеса, научна 

истраживања којима се 

не нарушавају природна 

обележја, вредности, 

појаве и процеси. 

Специјални 

резерват природе је 

подручје са 

неизмењеном или 

незнатно измењеном 

природом, од нарочитог 

значаја због 

јединствености, реткости 

или репрезентативности, 

а које обухвата станиште 

угрожене дивље врсте 

биљака, животиња и 

гљива, без насеља или са 

ретким насељима у 

којима човек живи 

усклађено са природом, 

намењено очувању 

постојећих природних 

одлика, генског фонда, 

еколошке равнотеже, 



190 
 

 190 

праћењу природних 

појава и процеса, 

научним истраживањима 

и образовању, 

контролисаним посетама 

и очувању 

традиционалног начина 

живота.  

специјални резерват 

природе може бити 

флористички, 

миколошки, шумске и 

друге вегетације, 

зоолошки (орнитолошки, 

ихтиолошки и други), 

геолошки, 

палеонтолошки, 

хидрогеолошки, 

хидролошки и други. 

у строгом и специјалном 

резервату природе 

забрањено је вршити 

радње и активности и 

обављати делатности 

које могу нарушити 

својства због којих су 

проглашени заштићеним 

природним добром 

(брање и уништавање 

биљака, узнемиравање, 
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хватање и убијање 

животиња, увођење 

нових биолошких врста, 

мелиорацијски радови, 

разни облици 

привредног и другог 

коришћења и слично). 

посећивање строгог и 

специјалног резервата 

природе у циљу 

образовања може се 

вршити на основу 

дозволе коју издаје 

управљач заштићеног 

подручја (у даљем 

тексту: управљач). 

мере заштите строгог и 

специјалног резервата 

природе ближе се 

одређују актом о 

проглашењу заштићеног 

подручја.  

праћење природних 

појава и процеса и 

научна истраживања 

врше се на основу 

дозволе коју издаје 

министарство и уз 

присуство управљача. 

у строгом резервату 
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природе забрањене су 

привредне и друге 

активности. 

 

11. Member States 

shall undertake 

surveillance of the 

conservation status 

of 

the natural habitats 

and species 

referred to in 

Article 2 with 

particular regard 

to priority natural 

habitat types and 

priority species. 

39. 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 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 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 
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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 

5. овог члана, 

Министарство може 

дозволити радове, 

активности и делатности 

у складу са чланом 10. 

овог закона. 

Праћење стања 

еколошке мреже обавља 

завод и/или друге 

стручне и научне 

институције по 

овлашћењу 

Министарства 

О компензацијским 

мерама које се односе на  

еколошки значајно 
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подручје  европске уније 

(NATURA 2000)  

обавештава се европска 

комисија, а јавни 

интерес утврђује и 

радове и активности 

одобрава Влада уз 

претходно прибављено 

мишљење Европске 

комисије. 

11. Member States 

shall undertake 

surveillance of the 

conservation status 

of 

the natural habitats 

and species 

referred to in 

Article 2 with 

particular regard 

to priority natural 

habitat types and 

priority species. 

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, 

овлашћених научних или 

стручних организација 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”,бр. 5/10 и 

47/11) 
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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. 

Актом из става 1. 

овог члана, утврђују се 

мере заштите за строго 

заштићене и заштићене 

дивље врсте биљака, 
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животиња и гљива, као и 

мере заштите њихових 

станишта. 

Акт из става 1. 

овог члана објављује се у 

„Службеном гласнику 

Републике Србије”. 
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12.1  A system of strict 

protection must be 

established for 

Annex IV(a) 

animal species in 

their natural range, 

prohibiting: 

73. Строго заштићена дивља 

врста може бити 

заштићена на територији 

целе Републике Србије 

или на појединим њеним 

деловима.  

Ако је неко подручје 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 
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 deliberate 

capture or killing 

in the wild; 

 deliberate 

disturbance, 

especially during 

breeding, 

rearing, 

hibernation & 

migration 

periods; 

 deliberation 

destruction or 

taking of eggs; 

deterioration or 

destruction of 

breeding sites or 

resting places.  

 

привремено станиште 

строго заштићене дивље 

врсте, а његова се 

заштита не може 

осигурати на неки други 

начин, Министарство 

може посебним актом, 

по претходно 

прибављеном мишљењу 

министарства надлежног 

за послове 

пољопривреде и 

шумарства, прогласити 

то подручје или неки 

његов део привремено 

заштићеним док траје 

потреба за заштитом.  

 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) 

12.1  A system of strict 

protection must be 

established for 

Annex IV(a) 

animal species in 

their natural range, 

prohibiting: 

 deliberate 

capture or killing 

in the wild; 

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. 

Потпуно  

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 
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 deliberate 

disturbance, 

especially during 

breeding, 

rearing, 

hibernation & 

migration 

periods; 

 deliberation 

destruction or 

taking of eggs; 

deterioration or 

destruction of 

breeding sites or 

resting places.  

 

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; 

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 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) 



200 
 

 200 

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. 
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12.2-3 

The keeping, 

transport, sale or 

exchange, or 

offering for sale of 

exchange of 

specimens of 

Annex IV(a) 

species taken from 

the wild must be 

prohibited (at all 

stages of species 

life). 

  

 

 

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; 

2) држати и 

трговати самониклим 

строго заштићеним 

биљкама и гљивама и 

њиховим развојним 

облицима; 

3) хватати, 

Потпуна 

усклађеност 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) 
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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. 
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Ближи услови и 

мере заштите за строго 

заштићене дивље врсте и 

мере заштите њихових 

станишта утврђују се 

актом из члана 48. овог 

закона. 

 

 

12.2-3 

The keeping, 

transport, sale or 

exchange, or 

offering for sale of 

exchange of 

specimens of 

Annex IV(a) 

species taken from 

the wild must be 

prohibited (at all 

stages of species 

life). 

  

 

 

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 пријављени 

министарству до 

ступања на снагу овог 

Потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(”Службени гласник 

РС”,бр. 5/10 и 

47/11) 
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закона. 

под доказом о 

пореклу из става 1. овог 

члана сматрају се 

дозволе и  потврде 

издате у складу са овим 

законом или потврђеним 

медународним уговором 

којим се уређује промет 

угрожених врста дивље 

флоре и фануне (у даљем 

тексту: цитес 

конвенција) .  

за примерке из 

става 1. тачка 4. овог 

члана, под доказом о 

пореклу сматрају се и 

изјаве о пореклу дате уз 

пријаву и/или мишљења 

овлашћене научне или 

стручне организације. 

правна лица, 

предузетници и физичка 

лица која поседују мртве 

примерке, делове и 

деривате животињских 

врста које су строго 

заштићене цитес 

конвенцијом дужна су да 

пријаве поседовање тих 
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примерака министарству 

ради прибављања 

потврде.  

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 за 

поступање са 

примерцима из става 1. 

тачка 4) и става 3. овог 

члана. 

 

 

12.2-3 

The keeping, 

transport, sale or 

exchange, or 

offering for sale of 

exchange of 

specimens of 

Annex IV(a) 

species taken from 

the wild must be 

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.  

потпуна 

усклађеност 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 
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prohibited (at all 

stages of species 

life). 

  

 

 

привремено 

одузети примерци 

дивљих врста из става 1. 

овог члана збрињавају се 

до коначне одлуке суда. 

са привремено 

или трајно одузетим 

примерцима из става 1. 

овог члана поступа се у 

складу са прописом из 

члана 94. став 7. овог 

закона.  

 трошкове 

збрињавања одузетих 

примерака из става 1. 

овог члана сноси правно 

лице, предузетник или 

физичко лице од кога су 

примерци одузети.  

у случају када се 

прекогарнични промет 

врши супротно 

прописима, а није 

утврђен прималац, све 

трошкове збрињавања 

дужан је да подмири 

пошиљац, превозник или 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(”Службени гласник 

РС”,бр. 5/10 и 

47/11) 
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наручилац.  

укупан износ 

трошкова утврђује се  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. 
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12.4 A system must be 

established to 

monitor the 

incidental capture 

& killing of Annex 

IV(a) species & 

further research or 

conservation 

measures taken as 

required to avoid  

significant 

negative impact on 

species concerned. 

  

 

 

VI.71-96  Поглавље VI Закона о 

заштити природе 

регулише надгледање, 

спорадично хватање и 

убијање животињских 

врста наведених у 

Анексу IV(а), као и даље 

истраживање или 

заштитне мере потребне 

да се осигура да такво 

спорадично хватање и 

убијање значајно не 

утиче на предметну 

врсту. 

Потпуна 

усклађеност 

 
  

12.4 A system must be 

established to 

monitor the 

incidental capture 

& killing of Annex 

IV(a) species & 

further research or 

conservation 

measures taken as 

required to avoid  

significant 

negative impact on 

species concerned. 

  

120.1.10 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 

Потпуна 

усклађеност 
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 12.4 A system must be 

established to 

monitor the 

incidental capture 

& killing of Annex 

IV(a) species & 

further research or 

conservation 

measures taken as 

required to avoid  

significant 

negative impact on 

species concerned. 

  

 

 

120.1.11 да ли се уношење и 

поновно уношење 

дивљих врста у природу 

врши у складу са 

одредбама овог закона 

Потпуна 

усклађеност 

 
  

 13.1 A system of strict 

protection must be 

established for 

plant species listed 

in Annex IV(b), at 

all stages of their 

biological cycle, 

prohibiting: 

 deliberate 

picking, 

collection, 

VI.71-96 Поглавље VI Закона о 

заштити природе 

регулише неопходне 

мере ради успостављања 

система строге заштите 

врста биљака наведених 

у Анексу IV(б), 

стављањем забране на: 

а) намерно брање, 

сакупљање, ископавање 

или уништавање строго 

Потпуна 

усклађеност 
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cutting, 

uprooting or 

destruction in the 

wild; 

keeping, transport, 

sale or exchange 

or offering for sale 

or exchange of 

such species taken 

in the wild.  

заштићених биљака у 

њиховом природном 

подручју; 

б)држање, транспорт и 

продају или размену и на 

понуду за продају или 

размену таквих 

примерака узетих из 

природе осим када се 

ради о примрцима који 

су легално узети пре 

примене ове Директиве 

13.1 A system of strict 

protection must be 

established for 

plant species listed 

in Annex IV(b), at 

all stages of their 

biological cycle, 

prohibiting: 

 deliberate 

picking, 

collection, 

cutting, 

uprooting or 

destruction in the 

wild; 

keeping, transport, 

sale or exchange 

or offering for sale 

120.1.10 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 

Потпуна 

усклађеност 
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or exchange of 

such species taken 

in the wild.  

13.1 A system of strict 

protection must be 

established for 

plant species listed 

in Annex IV(b), at 

all stages of their 

biological cycle, 

prohibiting: 

 deliberate 

picking, 

collection, 

cutting, 

uprooting or 

destruction in the 

wild; 

keeping, transport, 

sale or exchange 

or offering for sale 

or exchange of 

such species taken 

in the wild.  

120.1.11 да ли се уношење и 

поновно уношење 

дивљих врста у природу 

врши у складу са 

одредбама овог закона 

Потпуна 

усклађеност 

 
  

14 If necessary (in the 

light of Art. 11 

surveillance) 

measures must be 

taken, including 

continuing 

VI.71-96 Поглавље VI Закона о 

заштити природе 

регулише мере којима се 

осигурава 

компатибилност мера за 

хватање примерака врсте 

Потпуна 

усклађеност 
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surveillance, to 

ensure that the 

taking &/or 

exploitation of 

Annex V species 

is compatible with 

maintaining their 

favourable 

conservation 

status.  

 

 

 

 

 

 

дивље фауне и флоре у 

природи наведених у 

Анексу V, као и њихову 

експлоатацију и мере за 

њихово очување у 

повољном статусу 

заштите. 

14 If necessary (in the 

light of Art. 11 

surveillance) 

measures must be 

taken, including 

continuing 

surveillance, to 

ensure that the 

taking &/or 

exploitation of 

Annex V species 

is compatible with 

maintaining their 

favourable 

120.1.10 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 

Потпуна 

усклађеност 
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conservation 

status.  

 

 

 

 

 

 

14 If necessary (in the 

light of Art. 11 

surveillance) 

measures must be 

taken, including 

continuing 

surveillance, to 

ensure that the 

taking &/or 

exploitation of 

Annex V species 

is compatible with 

maintaining their 

favourable 

conservation 

status.  

 

 

 

 

 

 

120.1.11 да ли се уношење и 

поновно уношење 

дивљих врста у природу 

врши у складу са 

одредбама овог закона 

Потпуна 

усклађеност 
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15 All indiscriminate 

means of the 

capture or killing 

of Annex V(a) 

species (& Annex 

IV(a) species 

where Art. 16 

derogations 

apply), must be 

prohibited where 

these might cause 

local 

disappearance of 

or serious 

disturbance to 

species, in 

particular: 

 Annex VI(a) 

means of 

capture & 

killing; 

 Annex VI(b) 

associated 

modes of 

transport. 

 

  

 Закон о дивљачи и 

ловству („Службени 

гласник РС”, број 18/10) 

  
  

 16.1  Derogations to 

provisions of Arts. 

VI.71-96 Члан 75. 

Изузетно од 

одредбе члана 74. овог 

Потпуна 

усклађеност 
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12, 13, 14 & 15 

may be justified 

only if 

 there is no 

satisfactory 

alternative 

 the derogation is 

not detrimental 

to the 

maintenance of 

the species 

population at a 

favourable 

conservation 

status 

& on the following 

grounds: 

(a) to protect wild 

fauna & flora & 

conserve natural 

habitats; 

(b) to prevent 

serious damage 

to e.g. crops, 

livestock, 

forests, 

fisheries, water, 

other types of 

property; 

закона, у случају 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, поновног 

насељавања 

(репопулације), 

реинтродукције, 

поновног уношења и 

узгоја у in-situ и еx-situ 

условима; 

2) спречавања 

озбиљних штета на 

усевима, стоци, шумама, 

рибњацима, води и 
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(c) to protect 

public health & 

safety or ‘other 

imperative 

reasons of 

overriding 

public interest’; 

(d) for research & 

education, 

repopulation & 

reintroduction 

of species; 

(e) to enable 

limited taking or 

keeping of Annex 

IV species as 

specified by 

competent national 

authorities.  

 

 

 

другим облицима 

својине; 

3) ради 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) заштите 

дивљих биљних и 

животињских врста и 

очување природних 

станишта; 

5) дозвољавања, 

под строго 

контролисаним условима 

и у ограниченом обиму, 

узимање или задржавање 

одређених јединки у 

ограниченим 

количинама. 

Дозволу за случај 

из става 1. овог члана 
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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. 

Евиденције о 

издатим дозволама из 

става 2. овог члана води 

Министарство. 

На решење из 

става 4. овог члана, 

жалба није дозвољена, 

али се може покренути 

управни спор.” 
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 16.2 A report on 

derogations must 

be submitted to 

Comm’n every 2 

years in the agreed 

format, specifying 

Art. 16.3 

information.  

 

  непреносиво Није релевантно за 

транспозицију 
биће накнадно 

уређено новом 

ревизијом 

Закона о 

заштити 

природе или 

ноим Законом. 

 

17 A report on the 

Dir.’s 

implementation 

must be submitted 

to Comm’n every 

6 years in the 

agreed format.. 

 

 

  непреносиво Није релевантно за 

транспозицију 
  

  

18.1-2 

Necessary 

research & 

scientific work to 

achieve Dir.’s 

objectives (Art. 2),  

implementation of 

Arts. 4 & 10, & 

Art. 11 

surveillance, & 

transboundary co-

  непреносиво Није релевантно ѕа 

транспозицију 
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operative research, 

must be 

encouraged by 

MS. 

  

 

 

 18.1 MS must 

exchange 

information with 

each other [& with 

Comm’n] in order 

to co-ordinate 

research carried 

out at MS [& 

Community level].  

 

 

  непреносиво Није релевантно ѕа 

транспозицију 
  

22(а) The desirability of 

re-introducing 

native Annex IV 

species must be 

considered on the 

basis of the criteria 

provided in Art. 

22 (a).  

 

 

4.1.55  

праћење стања 

(мониторинг) јесте 

планско, систематско и 

континуално праћење 

стања природе, односно 

делова биолошке, 

геолошке и предеоне 

разноврсности, као део 

целовитог система 

праћења стања 

потпуна 

усклађеност 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

подзаконских 

прописа  

Правилника о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, 

осетљивим, 
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елемената животне 

средине у простору и 

времену 

угроженим, ретким 

и за заштиту 

приоритетним 

типовима станишта 

и о мерама заштите 

за њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10) и 

Уредбом о 

еколошкој мрежи 

(”Службени гласник 

РС”, број 102/10) 

 22(а) The desirability of 

re-introducing 

native Annex IV 

species must be 

considered on the 

basis of the criteria 

provided in Art. 

22 (a).  

 

 

VI.71-96 Поглавље VI Закона о 

заштити природе 

регулише поновно 

увиђење врста из Анексу 

IV које су одомаћене на 

својој територији и када 

то доприноси њиховом 

очувању и установљава 

да поновно увођење 

предметних врста 

ефикасно доприноси 

поновном довођењу ових 

врста у повољни статус 

заштите   

Потпуно 

усклађено 

 
  

 22(b) The deliberate re-

introduction of 

non-native species 

must be regulated 

82. Забрањено је 

уношење алохтоних 

дивљих врста и њихових 

хибрида у слободну 

потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 
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&/or prohibited so 

as not to prejudice 

natural habitats or 

native fauna & 

flora.  

 

 

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 

неугрожавају популације 

или природно станиште 

аутохтоних дивљих 

врста. 

Министарство 

издаје дозволу из става 

2. овог члана на основу 

студије прихватљивости,  

уз претходно 

прибављено мишљење 

овлашћене научне или 

стручне организације и 

студије о процени 

утицаја на природу, уз 

сагласност министарства 

надлежног за послове 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде. 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”,бр. 5/10 и 

47/11) и 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним 

врстама („Службени 

гласник РС”,број 

99/09) 
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Уношење 

алохтоних дивљих врста 

у контролисаним 

условима могуће је на 

основу дозволе коју 

издаје Министарство 

решењем, по 

прибављеном мишљењу 

овлашћене научне или 

стручне организације да 

не постоји опасност по 

аутохтоне врсте, уколико 

дође до случајног или 

намерног бега примерака 

у слободну природу 

Републике Србије. 

алохтоне стране 

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 
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преузетих из 

међународних уговора и 

међународних 

докумената, на предлог 

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. 

 

22(b) The deliberate re-

introduction of 

non-native species 

must be regulated 

&/or prohibited so 

as not to prejudice 

natural habitats or 

native fauna & 

flora.  

 

 

83. Ако дође до 

ненамерног уношења 

алохтоних дивљих врста 

и њихових хибрида у 

слободну природу на 

подручје Републике 

Србије, или ако постоји 

оправдана сумња да ће 

доћи до таквог уношења, 

министар прописује мере 

поступања у циљу 

Потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 
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уништавања или 

спречавања даљег 

ширења унетих 

алохтоних дивљих врста 

и њихових хибрида. 

 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) и 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним 

врстама („Службени 

гласник РС”,број 

99/09) 

22(b) The deliberate re-

introduction of 

non-native species 

must be regulated 

&/or prohibited so 

as not to prejudice 

natural habitats or 

native fauna & 

flora.  

 

 

84. премештање 

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 

Потпуно 

усклађено 

Потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем 

Правилника о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, 

животиња и гљива 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 5/10 и 

47/11) и 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним 

врстама („Службени 

гласник РС”,број 
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животиња, као и у 

случају акцидентних 

ситуација (поплава, 

пожара, суша и сл.). 

сагласност на 

премештање живих 

примерака аутохтоних 

дивљих врста у 

слободној природи даје 

Министарство уз 

претходно прибављено 

мишљење завода. 

 

99/09 

22(b) The deliberate re-

introduction of 

non-native species 

must be regulated 

&/or prohibited so 

as not to prejudice 

natural habitats or 

native fauna & 

flora.  

 

 

85. Реинтродукција дивљих 

врста у слободну 

природу на подручју 

Републике Србије може 

се вршити на основу 

истраживања, програма 

реинтродукције и 

дозволе.  

Пре сваке 

реинтродукције 

потребно је урадити 

студију изводљивости и 

студију процене утицаја 

на животну средину.  

Обим и садржај студија 

из става 2. овог члана 

одређује Министарство 

потпуно 

усклађено  
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на предлог завода.  

Реинтродукција дивљих 

врста може се вршити 

под условом да се 

истраживањима утврди 

да такав поступак 

доприноси повољном 

статусу врсте.  

Дозволу из става 1. овог 

члана издаје 

Министарство решењем, 

уз претходно мишљење 

завода и министарства 

надлежног за послове 

пољопривреде и 

шумарства. 

На решење из става 5. 

жалба није дозвољена, 

али се може покренути 

управни спор.  

 

 [Any assessment’s 

results  must be 

forwarded to Art. 

20 established 

committee for 

information.] 

  непреносиво Није релевантно за 

транспозицију 
  

 22.(с) Ms must promote 

education & 

general 

  непреносиво Није релевантно за 

транспозицију 
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information on the 

need to protect 

species of wild 

fauna & flora & to 

conserve their 

habitats.  

 

 

23 MS must bring 

into force national 

laws, regulations 

& administrative 

provisions 

necessary to 

comply with this 

Dir. &  notify 

Comm’n that they 

have done so.  

 

 

  непреносиво Није релевантно за 

транспозицију 
  

 MS national 

measures must 

contain a reference 

to this Dir. or be 

accompanied by 

such a reference 

on publication.  

 

 

  непреносиво Није релевантно за 

транспозицију 
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 MS must notify 

Comm’n of main 

provisions of their 

relevant national 

law(s).  

 

 

  непреносиво Није релевантно за 

транспоз ицију 
  

Annex I  Natural habitat 

types of 

Community 

interest whose 

conservation 

requires the 

designation of 

Special Areas of 

Conservation 

(SACs)  

 Правилник о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за 

заштиту приоритетним 

типовима станишта и о 

мерама заштите за 

њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10), 

Правилник о 

проглашењу и заштити 

строго заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, животиња 

и гљива („Службени 

гласник РС”, бр. 5/10 и 

47/11)  

потпуно 

усклађено 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10), 

  

Annex II  Animal & plant 

species of 

Community 

interest whose 

 Правилник о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, осетљивим, 

потпуно 

усклађено 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 
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conservation 

requires the 

designation of 

SACs  

 

 

угроженим, ретким и за 

заштиту приоритетним 

типовима станишта и о 

мерама заштите за 

њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10), 

Правилник о 

проглашењу и заштити 

строго заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, животиња 

и гљива (”Службени 

гласник РС”, бр. 5/10 и 

47/11)  

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10), 

Annex III Criteria for 

selecting sites 

eligible for 

identification as 

sites of 

Community 

importance & 

designation as 

SACs 

  

 Правилник о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за 

заштиту приоритетним 

типовима станишта и о 

мерама заштите за 

њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10), 

Правилник о 

проглашењу и заштити 

строго заштићених и 

заштићених дивљих 

потпуно 

усклађено 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10), 
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врста биљака, животиња 

и гљива („Службени 

гласник РС”, бр. 5/10 и 

47/11)  

Annex IV List of animal & 

plant species of 

Community 

interest in need of 

strict protection 

 

 

 Правилник о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за 

заштиту приоритетним 

типовима станишта и о 

мерама заштите за 

њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10), 

Правилник о 

проглашењу и заштити 

строго заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, животиња 

и гљива („Службени 

гласник РС”, број 5/10)  

потпуно 

усклађено 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10), 

  

Annex V Animal & plant 

species of 

Community 

interest whose 

taking in the wild 

& exploitation 

may be subject to 

management 

76.2 Заштићене дивље 

врсте гљива, лишајева, 

биљака, животиња и 

њихових делова, у циљу 

прераде, трговине, 

прекограничног промета, 

као и узгоја, могу се 

сакупљати на основу 

Потпуно 

усклађено 
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measures  

 

 

 

дозволе, коју издаје 

Министарство, у складу 

са законом. 

 

Annex V Animal & plant 

species of 

Community 

interest whose 

taking in the wild 

& exploitation 

may be subject to 

management 

measures  

 

 

 

 Правилник о 

критеријумима за 

издвајање типова 

станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за 

заштиту приоритетним 

типовима станишта и о 

мерама заштите за 

њихово очување  

(„Службени гласник 

РС”, број 35/10), 

Правилник о 

проглашењу и заштити 

строго заштићених и 

заштићених дивљих 

врста биљака, животиња 

и гљива („Службени 

гласник РС”, број 5/10)  

потпуно 

усклађено 

потпуна 

усклађеност 

постигнута 

доношењем Уредбе 

о еколошкој мрежи 

(„Службени гласник 

РС”, број 102/10), 

.  

Annex VI Prohibited 

methods & means 

of capture & 

killing & modes of 

transport  

79. Забрањена је употреба 

одређених средстава за 

хватање и убијање 

дивљих врста животиња, 

којима се угрожавају и 

узнемиравају њихове 

популације и/или 

станишта, нарушава 

потпуно 

усклађено 
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њихова добробит а могу 

проузроковати њихово 

локално нестајање.  

Забрањеним средствима 

се сматрају нарочито:  

1) замке; 

2) лепак;  

3) хемијска 

средства типа 

атрактаната;  

4) употреба 

живих животиња као 

мамаца у лову птица и 

дивљачи;  

5)самострели, 

лукови, стреле односно 

друго оружје са тетивом, 

које потиском тетиве или 

друге еластичне материје 

избацује стрелу или 

други пројектил;  

6) лов птица 

мрежама;  

7)електричне 

убојите или омамљујуће 

направе;  

8) светлеће 

направе;  

9) огледала и 

друге заслепљујуће 
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направе;  

10)одашиљачи 

звука (магнетофони, 

касетофони, аудио 

рекордери и плејери и 

др.) који емитују звукове 

дозивања, бола или 

јављања/оглашавања;  

11) направе за 

осветљавање циља;  

12) оптички 

нишани за ноћни лов с 

могућношћу 

електронског 

увеличавања или 

претварања слике;  

13) експлозив;  

14) отрови или 

омамљујући мамци;  

15) аутоматско 

оружје;  

16)

 ваздухоплови

;  

17) лов животиња 

возилима на моторни 

погон у покрету;  

18) друга 

средства утврђена 

осталим законима и 
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ратификованим 

међународним 

уговорима. 

Поједина средства из 

става 2. овог члана могу 

се изузетно и ограничено 

користити у 

научноистраживачке 

сврхе, а ради спровођења 

програма 

реинтродукције, 

уматичења, мониторинга 

врста, премештања 

животиња, реализације 

програма заштите и 

очувања и у другим 

случајевима у складу са 

посебним законом.  

Дозволу за употребу 

средстава из става 3. овог 

члана издаје Министарство 

решењем, уз претходно 

прибављено мишљење 

других надлежних органа.  

На решење из става 4. 

жалба није дозвољена, али 

се може покренути управни 

спор. 
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1. Назив прописа ЕУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Директива Савета 1999/22/ЕZ о држању дивљих животиња у зоолошким вртовима 

Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in zoos 

31999L0022 

3. Овлашћени предлагач закона - Влада 

Обрађивач -Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

4. датум израде табеле 

 29.01.2016 

 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе 

NPAA 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са 

прописом ЕУ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе  

Draft Law on Amandments of the Law on Nature Protection 

2013-92 

7.  Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ 

a) a1) b) b1) v) g) d) đ) 

Одред

ба 

пропис

а ЕУ 

(члан, 

став, 

подста

в, 

Садржина одредбе Одредбе 

прописа 

(члан, 

став, 

тачка) 

Садржина одредбе Усклађеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

Разлози за делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Предвиђе

ни датум 

за 

постизање 

потпуне 

усклађено

сти 

Напомена о усклађености прописа са 

прописима ЕУ 
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тачка 

анек)) 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво

) 

1. Aim 

The objectives of this 

Directive are to protect 

wild fauna and to 

conserve biodiversity 

by providing for the 

adoption of measures by 

Member States for the 

licensing and inspection 

of zoos in the 

Community, thereby 

strengthening the role of 

zoos in the conservation 

of biodiversity 

 

  Непреносив

о 

Није релевантно, 

одредба је 

декларативног 

карактера, тј. садржи 

предмет Директива. 
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2. Definition 

For the purpose of this 

Directive, "zoos" means 

all permanent 

establishments where 

animals of wild species 

are kept for exhibition 

to the public for 7 or 

more days a year, with 

the exception of 

circuses, pet shops and 

establishments which 

Member States exempt 

from the requirements 

of this Directive on the 

grounds that they do not 

exhibit a significant 

number of animals or 

species to the public 

and that the exemption 

will not jeopardise the 

objectives of this 

Directive 

 

Члан 4. 

став 1. 

тачка 28  

важећег 

Закона о 

заштити 

природе 

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, уколико се 

њихово држање и 

излагање врши на 

начин да се не 

угрожава заштита 

дивље фауне и 

очување 

биодиверзитета; 

Потпуно 

усклађено 
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3. Requirements  

applicable to zoos 

Member States shall take 

measures under Articles 

4, 5, 6 and 7 to ensure all 

zoos implement the 

following conservation 

measures: 

- participating in research 

from which conservation 

benefits accrue to the 

species, and/or training 

in relevant conservation 

skills, and/or the 

exchange of information 

relating to species 

conservation and/or, 

where appropriate, 

captive breeding, 

repopulation or 

reintroduction of species 

into the wild, 

- promoting public 

education and awareness 

in relation to the 

conservation of 

biodiversity, particularly 

by providing information 

about the species 

exhibited and their 

natural habitats,  

- accommodating their 

animals under conditions 

which aim to satisfy the 

biological and 

conservation 

Члан 86. 

4. 

законски 

основ за 

доношење 

подзаконс

ког акта  

 

 

Министар 

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. 

Потпуно 

усклађено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Одредбе Правилника о условима држања, 

обележавања и евидентирања дивљих животиња у 

заточеништву („Службени гласник РС”, број 86/10) и 

Правилника о условима које треба да испуњава 

зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и 

елементима за одређивање мини зоолошког врта ( 

„(„Службени гласник РС”, број 75/10), детаљније 

прописују услове које морају да испуњавају зоолошки 

вртови и у потпуности су усклађене са садржајем 

члана 3.Директиве. 
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4.1. Licensing and 

inspection 

Member States shall 

adopt measures for 

licensing and inspection 

of existing and new 

zoos in order to ensure 

that the requirements of 

Article 3 are met 

 

Члан 86.  

ст.1,3,6,7 

и 8 

 

 

Правно лице које 

држи дивље 

животиње у склопу 

зоолошког врта 

дужно је да 

поднесе 

Министарству 

захтев за издавање 

дозволе за рад 

зоолошког врта.  

Дозвола се издаје 

једино ако да ли су 

испуњени услови 

за држање дивљих 

животиња у 

зоолошком врту у 

Потпуно 

усклађено  
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складу са 

прописом из члана 

86. став 4. овог 

закона. 

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 
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Члан 120. 

став 1. 

тачка 22 а 

У вршењу 

инспекцијског 

надзора инспектор 

има права и 

дужност да 

утврђује: 

-  да ли су 

испуњени услови 

за рад зоолошког 

врта у складу са 

овим законом и 

прописима 

донетим на основу 

овог закона 
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4.2 Every zoo shall have a 

licence within four years 

after the entry into force 

of this Directive or, in 

the case of new zoos, 

before they are open to 

the public 

Члан 86а 

став 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостал

ни члан 

члан 46. 

Предлога 

акона о 

изменама 

и 

допунама 

Закона о 

заштити 

природе  

 

 

Правно лице које 

држи дивље 

животиње у 

саставу зоолошког 

врта дужно је да 

поднесе 

Министарству 

захтев за издавање 

дозволе за рад 

зоолошког врта.  

 

 

 

 

Правно лице које 

држи дивље 

животиње у 

саставу постојећег 

зоолошког врта, а 

које до дана 

ступања на снагу 

овог закона није 

Министарству 

пријавило 

зоолошки врт 

дужно је да 

поднесе захтев за 

добијање дозволе 

за рад зоолошког 

врта, 

Министарству у 

року од 90 дана од 

дана ступања на 

снагу овог закона  

Потпуно   Одредба директиве се односи на обавезу држава 

чланица ЕУ да у року од 4 године од ступања на снагу 

Директиве осигурају да сви зоолошки вртови имају 

дозволу. Пошто Република Србија још увек није 

чланица ЕУ, предложеним одредбама Закона о 

изменама и допунама Закона о заштити природе 

предвиђено је да ће до датума приступања зоолошки 

вртови у Србији бити лиценцирани или затворени, у 

зависности од испуњености прописаних услова. 
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4.3 Each licence shall 

contain conditions to 

enforce the 

requirements of Article 

3. Compliance with the 

conditions shall be 

monitored inter alia by 

means of regular 

inspection and 

appropriate steps shall 

be taken to ensure such 

compliance 

Члан 86а. 

ст. 6, 7 и  

9. 

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. 

Дозвола се 

одузима ако 

зоолошки врт не 

поступа у складу 

са условима 

прописаним у 

довзоли, односно 

ако не испуни 

прописане услове у 

року из става 8. 

тачка 1. овог 

члана. 

Потпуно 

усклађено 
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4.4 Before granting, 

refusing, extending the 

period of, or 

significantly amending a 

licence, an inspection by 

Member States' 

competent authorities 

shall be carried out in 

order to determine 

whether or not the 

licensing conditions or 

proposed licensing 

conditions are met 

Члан 86а., 

ст. 3.и 6. 

 

 

 

 

Дозвола се издаје 

под условом да су 

испуњени услови 

за држање дивљих 

животиња у 

зоолошком врт у 

складу са 

прописом из члана 

86. став. 3. овог 

закона. 

Испуњеност 

услова за издавање 

дозволе утврђује 

Министарство на 

основу 

поднетог захтева и 

налаза надлежне 

инспекције. 

 

 

 

Потпуно 

усклађено 
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4.5 

 

 

 

 

4.5.а 

If the zoo is not licensed 

in accordance with this 

Directive or the 

licensing conditions are 

not met, the zoo or part 

thereof: 

 

shall be closed to the 

public by the competent 

authority, and/or 

Члан 86а., 

став8. 

тачка 2. 

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:  

2)  зоолошки врт 

и/или његов део 

затворити за 

јавност. 

Потпуно 

усклађено 
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4.5.b shall comply with 

appropriate 

requirements imposed 

by the competent 

authority to ensure that 

the licensing conditions 

are met. 

Should these 

requirements not be 

complied with within an 

appropriate period to be 

determined by the 

competent authorities 

but not exceeding two 

years, the competent 

authority shall withdraw 

or modify the licence 

and close the zoo or part 

thereof 

Члан 86 

а., став 8. 

тачка 1 

Уколико се у 

поступку редовног 

или ванредног 

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, 

Потпуно 

усклађено 
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5. Licensing requirements 

set out in Article 4 shall 

not apply where a 

Member State can 

demonstrate to the 

satisfaction of the 

Commission that the 

objective of this 

Directive as set out in 

Article 1 and the 

requirements applicable 

to zoos set out in Article 

3 are being met and 

continously maintained 

by means of a system or 

regulation and 

registration. Such a 

system should, inter 

alia, contain provisions 

regarding inspection and 

closure of zoos 

equivalent to those in 

Article 4(4) and (5). 

  Непреносив

о 

Није 

релевантно, 

одредба се 

односи на 

изузеће од 

испуњавања 

прописаних 

услова за 

издавање 

дозволе за зоо 

вртове. 
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6. Closure of zoos 

In the event of a zoo or 

part thereof being 

closed, the competent 

authority shall ensure 

that the animals 

concerned are treated or 

disposed of under 

conditions which the 

Member State deems 

appropriate and 

consistent with the 

purposes and provisions 

of this Directive 

Члан 92. 

ст. 1. 2. и 

3. 

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 

задржаним, 

односно 

привремено или 

трајно одузетим 

примерцима строго 

заштићених, 

заштићених и 

алохтоних дивљих 

врста 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 

Потупуно 

усклађено 
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7. 

 

Competent authorities 

 Member States shall 

designate competent 

authorities for the 

purposes of this 

Directive 

Члан 86а. 

став 1. 

Правно лице које 

држи дивље 

животиње у склопу 

зоолошког врта 

дужно је да 

поднесе 

Министарству 

захтев за издавање 

дозволе за рад 

зоолошког врта. 

Потпуно 

усклађено 

 

   

Члан 120. 

став1. 

тачка 22 

б. 

У вршењу 

инспекцијског 

надзора инспектор 

има права и 

дужност да 

утврђује: 

 

-  да ли су 

испуњени услови 

за рад зоолошког 

врта у складу са 

овим законом и 

прописима 

донетим на основу 

овог закона 
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8. 

 

Penalties 

Member States shall 

determine the penalties 

applicable to breaches 

of the national 

provisions adopted 

pursuant to this 

Directive. The penalties 

shall be effective, 

proportionate and 

dissuasive 

Члан125, 

став 1. 

тачка 5а) 

Новчаном казном 

од 1.500.000 до 

3.000.000 динара 

казниће се за 

привредни преступ 

правно лице ако: 

5а) држи, тргује 

или покуша да 

тргује примерцима 

строго заштићених 

или заштићених 

дивљих врста 

супротно чл. 86а, 

90. и. 94. овог 

закона; 

Потпуно 

усклађено 
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Члан 126. 

став 1. 

тачка 20. 

Новчаном казном 

од 500,000 до 

2.000.000 динара 

казниће се за 

прекршај правно 

лице:  

20) држи примерке 

строго 

заштићених, 

заштићених или 

алохтоних врста 

дивљих животиња 

или не обележава 

или обележава 

примерке строго 

заштићених или 

заштићених 

дивљих врста 

супротно 

прописаним 

условима (чл. 86, 

86а, 88. и 94); 

Потпуно 

усклађено 

   



252 
 

 252 

Члан 126. 

став 2. 

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. 

Потпуно 

усклађено 

   

Члан 126. 

став 3. 

За прекршај из 

става 1. овог члана 

казниће се и 

одговорно лице у 

предузећу или 

другом правном 

лицу новчаном 

казном од 25.000 

до 50.000 динара. 

Потпуно 

усклађено 
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9. 

9.1 

Implementation 

Member States shall 

bring into force the 

laws, regulations and 

administrative 

provisions necessary to 

comply with this 

directive not later than 9 

April 2002. They shall 

forthwith inform the 

Commission thereof. 

When Member States 

adopt these measures, 

they shall contain a 

reference to this 

Directive or shall be 

accompanied by such 

reference on the 

occasion of their official 

publication. The 

methods of making such 

a reference shall be laid 

down by the Member 

States 

  Непреносив

о 

Није 

релевантно, 

одредба се 

односи на 

доношење 

националних 

прописа у 

државама 

чланицама ЕУ. 

Закон о 

заштити 

природе је већ 

ступио на 

снагу. 
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9.2 Member States shall 

communicate to the 

Commission the main 

provisions of national 

law which they adopt in 

the field covered by this 

Directive 

  Непреносив

о 

Није 

релевантно, 

одредба се 

односи на 

прослеђивања 

главних 

одредби 

националних 

прописа 

Европској 

Комисији. 

  

10. Entry in force 

This Directive shall 

enter into force on the 

day of its publication in 

the Official Journal of 

the European 

Communities 

  Непреносив

о 

Није 

релевантно. 

Закон о 

заштити 

природе је већ 

ступио на 

снагу 

 .  
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1. DIRECTIVE 2009/147/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 

2009 on the conservation of wild birds 

Директива Европског парламента и Савета 2009/147/EC од 30. новембра 2009. године о очувању диљих 

птица 

2. „CELEX” ознака ЕУ прописа  

 (CELEX 32009L0147) 

3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа - Влада 

              Обрађивач - Министарство пољопривреде  и заштите животне средине 

 

4.  датум израде табеле 

29.1.2016.године 

5.  Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом 

ЕУ 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе  

Draft Law on Amandments of the Law on Nature Protection 

6. Бројчане ознаке (шифре) 

планираних прописа из базе 

НПAA 

2013-92 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама  прописа ЕУ  

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 

Одредба 

прописа 

ЕУ (члан, 

став, 

подстав, 

тачка, 

анекс) 

 

Садржина одредбе Одредбе 

прописа  

(члан, 

став, 

тачка) 

 

Садржина  одредбе Усклађеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

(потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност или 

непреносивост 

Предвиђени 

датум за 

постизање 

потпуне 

усклађености 

Напомена о 

усклађености 

прописа са 

прописима ЕУ 

1.1. This Directive 

relates to the 

conservation of all 

species of naturally 

  Непреносиво Одредба је општа 

и садржи предмет 

Директиве 

 На основу 

табела 

усклађености 

EK у оквиру 
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occurring birds in 

the wild state in the 

European territory 

of the Member 

States to which the 

Treaty applies. It 

covers the 

protection, 

management and 

control of these 

species and lays 

down rules for their 

exploitation. 

 

Project 

Monitoring 

Progress, 

одредба 1.1. 

Директиве о 

птицама није 

предмет 

оцењивања, али 

се потпуна 

транспозиција 

исте очекује до 

2020 2020., 

односно даном 

приступања ЕУ  

 

1.2. 

 

It shall apply to 

birds, their eggs, 

nests and habitats. 

 

16. 

 

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”. 

 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 
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допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 

1.2. It shall apply to 

birds, their eggs, 

nests and habitats. 

71-96 Поглавље 6. 

Заштита и очување 

дивљих врста 

Потпуно 

усклађено 

   

2.  Member States shall 

take the requisite 

measures to 

maintain the 

population of the 

species referred to 

in Article 1 at a 

level which 

corresponds in 

particular to 

ecological, 

scientific and 

cultural 

requirements, while 

taking account of 

economic and 

recreational 

requirements, or to 

adapt the population 

of these species to 

that level. 

 

6.  

 

 

 

У члану 15. у ставу 3. 

после речи 

„управљање” додаје се 

израз „у складу са 

еколошким потребама”. 

У члану 15. после става 

3. додају се ст. 4 – 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 

Потпуно 

усклађено 

 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења,  
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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.” 

 

 

2. Member States shall 

take the requisite 

measures to 

maintain the 

population of the 

species referred to 

in Article 1 at a 

level which 

corresponds in 

particular to 

7.   

 

Назив члана 16. и члан 

16. мењају се и гласе: 

„Заштита типова 

станишта 

Члан 16. 

Заштита типова 

станишта врши се 

спровођењем мера и 

активности на заштити 

Потпуно 

усклађено 

 

Чланом 7. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 16. се мења, 

односно 

прецизира 
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ecological, 

scientific and 

cultural 

requirements, while 

taking account of 

economic and 

recreational 

requirements, or to 

adapt the population 

of these species to 

that level. 

 

и очувању типова 

станишта ради 

избегавања или 

смањења негативног 

утицаја на типове 

станишта, у складу са 

законом и 

међународним 

споразумима. 

Министар прописује 

критеријуме за 

издвајање угрожених, 

ретких, осетљивих и за 

заштиту приоритетних 

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 
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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.” 

 

2. Member States shall 

take the requisite 

measures to 

maintain the 

population of the 

species referred to 

in Article 1 at a 

level which 

corresponds in 

particular to 

ecological, 

scientific and 

cultural 

requirements, while 

16. 

 

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”. 

 

Потпуно 

усклађено 

Правилник  о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 
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taking account of 

economic and 

recreational 

requirements, or to 

adapt the population 

of these species to 

that level. 

 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 

 

2. Member States shall 

take the requisite 

measures to 

maintain the 

population of the 

species referred to 

in Article 1 at a 

level which 

corresponds in 

particular to 

ecological, 

scientific and 

cultural 

requirements, while 

taking account of 

economic and 

recreational 

requirements, or to 

adapt the population 

of these species to 

that level. 

 

71-96  

 

Поглавље 6. 

Заштита и очување 

дивљих врста  

Потпуно 

усклађено 
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3.1. In the light of the 

requirements 

referred to in 

Article 2, Member 

States shall take the 

requisite measures 

to preserve, 

maintain or re-

establish a 

sufficient diversity 

and area of habitats 

for all the species of 

birds referred to in 

Article 1 

15.  

 

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. 

 

Потпуно 

усклађено 

 

 

 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења, 

али не у делу који 

се односи на 

усклађеност са 

одредбом 3.1 

Директиве о 

птицама 

  

3.1. In the light of the 

requirements 

referred to in 

Article 2, Member 

States shall take the 

requisite measures 

to preserve, 

maintain or re-

establish a 

sufficient diversity 

and area of habitats 

for all the species of 

birds referred to in 

Article 1 

7. Назив члана 16. и члан 

16. мењају се и гласе: 

„Заштита типова 

станишта 

Члан 16. 

Заштита типова 

станишта врши се 

спровођењем мера и 

активности на заштити 

и очувању типова 

станишта ради 

избегавања или 

смањења негативног 

 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 7. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 16. се мења, 

односно 

прецизира 
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утицаја на типове 

станишта, у складу са 

законом и 

међународним 

споразумима. 

Министар прописује 

критеријуме за 

издвајање угрожених, 

ретких, осетљивих и за 

заштиту приоритетних 

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 
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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.” 

 

3.1. In the light of the 

requirements 

referred to in 

Article 2, Member 

States shall take the 

requisite measures 

to preserve, 

maintain or re-

establish a 

sufficient diversity 

and area of habitats 

for all the species of 

birds referred to in 

Article 1 

48.  

 

 

 

 

 

 

На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 
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проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима 

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

односно 

прецизира, али не 

у делу који се 

односи на одредбу 

3.1 Директиве о 

птицама 
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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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 
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овим и посебним 

законима. 

3.1. In the light of the 

requirements 

referred to in 

Article 2, Member 

States shall take the 

requisite measures 

to preserve, 

maintain or re-

establish a 

sufficient diversity 

and area of habitats 

for all the species of 

birds referred to in 

Article 1 

71-96 Поглавље 6. 

Заштита и очување 

дивљих врста 

Потпуно 

усклађено 

   

3.2.1. The preservation, 

maintenance and re-

establishment of 

biotopes and 

habitats shall 

include primarily 

the following 

measures: 

 

creation of 

protected areas 

6. У члану 15. у ставу 3 

после речи 

„управљање” додаје се 

израз „у складу са 

еколошким потребама”. 

У члану 15. после става 

3. додају се ст. 4 – 6, 

који гласе: 

„Станишта врста 

значајних за опстанак 

популација датог 

подручја из става 1. 

овога члана 

документују се картом 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења,  
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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.” 

 

3.2.2. upkeep and 

management in 

accordance with the 

6. У члану 15. у ставу 3 

после речи 

„управљање” додаје се 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 
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ecological needs of 

habitats inside and 

outside the 

protected zones  

израз „у складу са 

еколошким потребама”. 

У члану 15. после става 

3. додају се ст. 4 – 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 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења,  
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стручним и научним 

институцијама. 

Картографски приказ 

станишта врста 

саставни је део планова, 

основа и програма из 

члана 8. овог закона.” 

 

3.2.3. re-establishment of 

destroyed biotopes  

6. 

 

У члану 15. у ставу 3 

после речи 

„управљање” додаје се 

израз „у складу са 

еколошким потребама”. 

У члану 15. после става 

3. додају се ст. 4 – 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 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења,  
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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.” 

3.2.4 creation of biotopes 6. 

 

У члану 15. у ставу 3 

после речи 

„управљање” додаје се 

израз „у складу са 

еколошким потребама”. 

У члану 15. после става 

3. додају се ст. 4 – 6, 

који гласе: 

„Станишта врста 

значајних за опстанак 

популација датог 

подручја из става 1. 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења,  

  



272 
 

 272 

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.” 

4.1 The species 

mentioned in Annex 

6. У члану 15. у ставу 3 

после речи 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 
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I shall be the 

subject of special 

conservation 

measures 

concerning their 

habitat in order to 

ensure their survival 

and reproduction in 

their area of 

distribution. 

In this connection, 

account shall be 

taken of: 

(a) species in 

danger of 

extinction; 

(b) species 

vulnerable to 

specific changes in 

their habitat; 

(c) species 

considered rare 

because of small 

populations or 

restricted local 

distribution; 

(d) other species 

requiring particular 

attention for reasons 

of the specific 

„управљање” додаје се 

израз „у складу са 

еколошким потребама”. 

У члану 15. после става 

3. додају се ст. 4 – 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 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења 
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nature of their 

habitat. 

Trends and 

variations in 

population levels 

shall be taken into 

account as a 

background for 

evaluations. 

Member States shall 

classify in particular 

the most suitable 

territories in 

number and size as 

special protection 

areas for the 

conservation of 

these species in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies. 

другим овлашћеним 

стручним и научним 

институцијама. 

Картографски приказ 

станишта врста 

саставни је део планова, 

основа и програма из 

члана 8. овог закона.” 

4.1. The species 

mentioned in Annex 

I shall be the 

subject of special 

conservation 

measures 

concerning their 

habitat in order to 

7. Назив члана 16. и члан 

16. мењају се и гласе: 

„Заштита типова 

станишта 

Члан 16. 

Заштита типова 

станишта врши се 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 7. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 16. се мења, 

односно 

прецизира 
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ensure their survival 

and reproduction in 

their area of 

distribution. 

In this connection, 

account shall be 

taken of: 

(a) species in 

danger of 

extinction; 

(b) species 

vulnerable to 

specific changes in 

their habitat; 

(c) species 

considered rare 

because of small 

populations or 

restricted local 

distribution; 

(d) other species 

requiring particular 

attention for reasons 

of the specific 

nature of their 

habitat. 

Trends and 

variations in 

population levels 

shall be taken into 

спровођењем мера и 

активности на заштити 

и очувању типова 

станишта ради 

избегавања или 

смањења негативног 

утицаја на типове 

станишта, у складу са 

законом и 

међународним 

споразумима. 

Министар прописује 

критеријуме за 

издвајање угрожених, 

ретких, осетљивих и за 

заштиту приоритетних 

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 
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account as a 

background for 

evaluations. 

Member States shall 

classify in particular 

the most suitable 

territories in 

number and size as 

special protection 

areas for the 

conservation of 

these species in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies. 

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.” 

 

4.1. 1. The species 

mentioned in Annex 

I shall be the 

subject of special 

conservation 

measures 

concerning their 

habitat in order to 

ensure their survival 

and reproduction in 

their area of 

distribution. 

11. Члан 38. мења се и 

гласи: 

„Члан 38. 

Еколошка мрежа као 

функционално и 

просторно повезана 

целина  успоставља се 

ради очувања типова 

станишта од посебног 

значаја за заштиту, за 

обнaвљање и/или 

унапређивање 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 11. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 38. се мења 
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In this connection, 

account shall be 

taken of: 

(a) species in 

danger of 

extinction; 

(b) species 

vulnerable to 

specific changes in 

their habitat; 

(c) species 

considered rare 

because of small 

populations or 

restricted local 

distribution; 

(d) other species 

requiring particular 

attention for reasons 

of the specific 

nature of their 

habitat. 

Trends and 

variations in 

population levels 

shall be taken into 

account as a 

background for 

evaluations. 

Member States shall 

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 
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classify in particular 

the most suitable 

territories in 

number and size as 

special protection 

areas for the 

conservation of 

these species in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies. 

уговорима и 

општеприхваћеним 

правилима 

међународног права. 

Влада утврђује 

еколошку мрежу 

Републике Србије. 

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 



279 
 

 279 

међународног права, 

потврђеним 

међународним 

уговорима и утврђеним 

критеријумима. 

Дигиталну базу 

података и карту 

еколошки значајног 

подручја израђује и 

ажурира Завод за 

заштиту природе 

Србије у сарадњи са 

стручним и научним 

институцијама, а на 

основу подлога које 

обезбеђује Републички 

геодетски завод без 

накнаде.” 

 

4.1 1. The species 

mentioned in Annex 

I shall be the 

subject of special 

conservation 

measures 

concerning their 

habitat in order to 

ensure their survival 

and reproduction in 

their area of 

16.  

 

 

 

 

 

 

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” 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 
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distribution. 

In this connection, 

account shall be 

taken of: 

(a) species in 

danger of 

extinction; 

(b) species 

vulnerable to 

specific changes in 

their habitat; 

(c) species 

considered rare 

because of small 

populations or 

restricted local 

distribution; 

(d) other species 

requiring particular 

attention for reasons 

of the specific 

nature of their 

habitat. 

Trends and 

variations in 

population levels 

shall be taken into 

account as a 

background for 

evaluations. 

додају се речи: 

„праћењу и”. 

 

 

 

  

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно само 

прецизира 
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Member States shall 

classify in particular 

the most suitable 

territories in 

number and size as 

special protection 

areas for the 

conservation of 

these species in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies. 

4.1. 1. The species 

mentioned in Annex 

I shall be the 

subject of special 

conservation 

measures 

concerning their 

habitat in order to 

ensure their survival 

and reproduction in 

their area of 

distribution. 

In this connection, 

account shall be 

taken of: 

(a) species in 

danger of 

71-96 Поглавље 6. 

Заштита и очување 

дивљих врста 

Потпуно 

усклађено 
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extinction; 

(b) species 

vulnerable to 

specific changes in 

their habitat; 

(c) species 

considered rare 

because of small 

populations or 

restricted local 

distribution; 

(d) other species 

requiring particular 

attention for reasons 

of the specific 

nature of their 

habitat. 

Trends and 

variations in 

population levels 

shall be taken into 

account as a 

background for 

evaluations. 

Member States shall 

classify in particular 

the most suitable 

territories in 

number and size as 

special protection 
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areas for the 

conservation of 

these species in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies. 

4.2 Member States shall 

take similar 

measures for 

regularly occurring 

migratory species 

not listed in Annex 

I, bearing in mind 

their need for 

protection in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies, as regards 

their breeding, 

moulting and 

wintering areas and 

staging posts along 

their migration 

routes. To this end, 

Member States shall 

pay particular 

attention to the 

protection of 

6. У члану 15. у ставу 3 

после речи 

„управљање” додаје се 

израз „у складу са 

еколошким потребама”. 

У члану 15. после става 

3. додају се ст. 4 – 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 

Потпуно 

усклађено  

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења, 

али не у делу који 

се односи на 

усклађеност са 

одредбом 4.2 

директивом о 

птицама 
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wetlands and 

particularly to 

wetlands of 

international 

importance 

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.” 

 

 

  

 

4.2. Member States shall 

take similar 

measures for 

regularly occurring 

migratory species 

not listed in Annex 

I, bearing in mind 

their need for 

protection in the 

7. Назив члана 16. и члан 

16. мењају се и гласе: 

„Заштита типова 

станишта 

Члан 16. 

Заштита типова 

станишта врши се 

спровођењем мера и 

Потпуно 

усклађено  

Чланом 7. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 16. се мења, 

односно 

прецизира 
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geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies, as regards 

their breeding, 

moulting and 

wintering areas and 

staging posts along 

their migration 

routes. To this end, 

Member States shall 

pay particular 

attention to the 

protection of 

wetlands and 

particularly to 

wetlands of 

international 

importance 

активности на заштити 

и очувању типова 

станишта ради 

избегавања или 

смањења негативног 

утицаја на типове 

станишта, у складу са 

законом и 

међународним 

споразумима. 

Министар прописује 

критеријуме за 

издвајање угрожених, 

ретких, осетљивих и за 

заштиту приоритетних 

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 
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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.” 

 

4.2 Member States shall 

take similar 

measures for 

regularly occurring 

migratory species 

not listed in Annex 

I, bearing in mind 

their need for 

protection in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies, as regards 

11. 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. 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 11. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 38. се мења, 

односно нови је 

члан 38. 
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their breeding, 

moulting and 

wintering areas and 

staging posts along 

their migration 

routes. To this end, 

Member States shall 

pay particular 

attention to the 

protection of 

wetlands and 

particularly to 

wetlands of 

international 

importance 

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. 
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Влада утврђује 

еколошку мрежу 

Републике Србије. 

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 
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критеријумима. 

Дигиталну базу 

података и карту 

еколошки значајног 

подручја израђује и 

ажурира Завод за 

заштиту природе 

Србије у сарадњи са 

стручним и научним 

институцијама, а на 

основу подлога које 

обезбеђује Републички 

геодетски завод без 

накнаде.” 

 

4.2. Member States shall 

take similar 

measures for 

regularly occurring 

migratory species 

not listed in Annex 

I, bearing in mind 

their need for 

protection in the 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies, as regards 

their breeding, 

moulting and 

16. 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”. 

 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 
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wintering areas and 

staging posts along 

their migration 

routes. To this end, 

Member States shall 

pay particular 

attention to the 

protection of 

wetlands and 

particularly to 

wetlands of 

international 

importance 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 

4.3 Member States shall 

send the 

Commission all 

relevant 

information so that 

it may take 

appropriate 

initiatives with a 

view to the 

coordination 

necessary to ensure 

that the areas 

provided for in 

paragraphs 1 and 2 

form a coherent 

whole which meets 

the protection 

  Непреносиво Одредба се 

односи на државе 

чланице  
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requirements  of 

these species in the 

of protected areas in 

geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies. 

 

4.4 In respect of the 

protection areas 

referred to in 

paragraphs 1 and 2 

above, Member 

States shall take 

appropriate steps to 

avoid pollution or 

deterioration of 

habitats or any 

disturbances 

affecting the birds, 

in so far as these 

would be significant 

having regard to the 

objectives of this 

Article. Outside 

these protection 

areas, Member 

States shall also 

strive to avoid 

pollution or 

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, ако постоји основ, 

у складу са овим 

законом.” 

После става 2. додаје се 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 3. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 9. се мења, 

односно 

прецизира 
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deterioration of 

habitats 

нови став 3, који гласи: 

„Завод, уместо услова 

заштите природе, издаје 

мишљење о потреби 

оцене прихватљивости, 

ако се у поступку 

издавања услова 

заштите природе 

установи потреба о 

покретњу поступка 

израде оцене 

прихватљивости.” 

Досадашњи ст. 3 – 5. 

постају ст. 4 - 6. 

У досадашњем ставу 6. 

који постаје став 7. реч: 

„накнада” замењује се 

речју: „такса”.  

Досадашњи став 7. који 

постаје 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 
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надлежног за послове 

финансија.”  

Досадашњи став 8. 

постаје став 9. 

Досадашњи став 9. који 

постаје 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.” 

 

4.4. In respect of the 

protection areas 

referred to in 

paragraphs 1 and 2 

above, Member 

States shall take 

appropriate steps to 

avoid pollution or 

deterioration of 

habitats or any 

disturbances 

affecting the birds, 

in so far as these 

4. Члан 10. мења се и 

гласи: 

„Члан 10. 

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 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 4. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 10. се мења, 

односно 

прецизира 
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would be significant 

having regard to the 

objectives of this 

Article. Outside 

these protection 

areas, Member 

States shall also 

strive to avoid 

pollution or 

deterioration of 

habitats 

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 
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услове завода. 

За стратегије, планове, 

основе и програме за 

које се, у складу са 

посебним законом, 

спроводи поступак 

стратешке процене и за 

пројекте, 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 тај поступак 

спроводи у складу са овим 

законом. 

Ако се на основу оцене 

прихватљивости утврди 

да планови, основе, 

програми, пројекти, 

радови и активности 

могу имати значајан 

негативан утицај на 

циљеве очувања и 
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негативан утицај на 

целовитост еколошки 

значајног подручја, 

надлежни орган одбија 

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. 

Ако 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 даје 

сагласност, ако: 

1) не постоји друго 
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алтернативно решење; 

2) у односу на 

еколошки значајна 

подручја у којима се 

налази макар један 

приоритетни тип 

станишта и/или 

приоритетна врста, само 

ако 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 и ако постоје 

други преовладавајући 

разлози од јавног 

интереса уз претходно 

прибављено мишљење 

Европске комисије. У 

односу на све остале 

делове еколошке мреже 

само ако постоје други 

императивни разлози од 

јавног интереса, 

укључујући интересе 

социјалне или 
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економске природе, 

који преовладавају у 

односу на интерес 

очувања ових подручја; 

3) је могуће предузети 

компензацијске мере из 

члана 12. овог закона, 

неопходне за очување 

свеукупне 

кохерентности 

еколошке мреже. 

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. 

Влада ближе прописује 

поступак, садржину, 

рокове, начин 

спровођења оцене 

прихватљивости у 
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односу на циљеве 

очувања еколошки 

значајног подручја, као 

и начин обавештавања 

јавности, утврђивања 

преовладавајућег јавног 

интереса и 

компензацијских мера. 

 

 4.4 In respect of the 

protection areas 

referred to in 

paragraphs 1 and 2 

above, Member 

States shall take 

appropriate steps to 

avoid pollution or 

deterioration of 

habitats or any 

disturbances 

affecting the birds, 

in so far as these 

would be significant 

having regard to the 

objectives of this 

Article. Outside 

these protection 

areas, Member 

States shall also 

strive to avoid 

6. 

 

У члану 15. у ставу 3 

после речи 

„управљање” додају се 

речи: „у складу са 

еколошким потребама”. 

После става 3. додају се 

ст. 4 – 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 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења,  
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pollution or 

deterioration of 

habitats 

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.” 

 

4.4 In respect of the 

protection areas 

referred to in 

paragraphs 1 and 2 

above, Member 

States shall take 

appropriate steps to 

avoid pollution or 

deterioration of 

habitats or any 

disturbances 

12. У члану 39. ст. 1- 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 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 12. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 39. се мења и 

прецизира 
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affecting the birds, 

in so far as these 

would be significant 

having regard to the 

objectives of this 

Article. Outside 

these protection 

areas, Member 

States shall also 

strive to avoid 

pollution or 

deterioration of 

habitats 

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 ради очувања 

станишта и станишта 

врста.” 

 

. 

5. Without prejudice 

to Articles 7 and 9, 

Member States shall 

take the requisite 

measures to 

establish a general 

system of protection 

for all species of 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних и 

међународних црвених 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 
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birds referred to in 

Article 1, 

prohibiting in 

particular: 

(a) deliberate killing 

or capture by any 

method; 

(b) deliberate 

destruction of, or 

damage to, their 

nests and eggs or 

removal of their 

nests; 

(c) taking their eggs 

in the wild and 

keeping these eggs 

even if empty; 

(d) deliberate 

disturbance of these 

birds particularly 

during the period of 

breeding and 

rearing, in so far as 

disturbance would 

be significant 

having regard to the 

objectives of this 

Directive; 

(e) keeping birds of 

species the hunting 

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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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and capture of 

which is prohibited 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима.” 

 

 

 

  

5. Without prejudice 

to Articles 7 and 9, 

Member States shall 

take the requisite 

measures to 

establish a general 

Чланом 

20, мења 

се члан 

74. 

Забрањено је 

коришћење, 

уништавање и 

предузимање других 

активности којима би се 

могле угрозити строго 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 20. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 74. се мења, 
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system of protection 

for all species of 

birds referred to in 

Article 1, 

prohibiting in 

particular: 

(a) deliberate killing 

or capture by any 

method; 

(b) deliberate 

destruction of, or 

damage to, their 

nests and eggs or 

removal of their 

nests; 

(c) taking their eggs 

in the wild and 

keeping these eggs 

even if empty; 

(d) deliberate 

disturbance of these 

birds particularly 

during the period of 

breeding and 

rearing, in so far as 

disturbance would 

be significant 

having regard to the 

objectives of this 

Directive; 

заштићене ДИВЉЕ 

врсте биљака, 

животиња, укључујући 

и птице 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; 

2) држати и трговати 

самониклим строго 

заштићеним биљкама и 

гљивама и њиховим 

развојним облицима; 

3) хватати, држати 

и/или убијати било 

каквом методом, строго 

заштићене дивље врсте 

животиња у свим 

фазама биолошког 

циклуса, оштећивати 

односно 

прецизира 
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(e) keeping birds of 

species the hunting 

and capture of 

which is prohibited 

или уништавати њихове 

развојне облике, јаја 

(иако су празна), гнезда 

и легла, као и подручја 

њиховог размножавања, 

одмарања и угрожавати 

или уништавати њихова 

станишта и сл.; 

4) значајно 

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 
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утврђују се актом из 

члана 48. овог закона. 

 

6.1. Without prejudice 

to the provisions of 

paragraphs 2 and 3, 

Member States shall 

prohibit, for all the 

bird species referred 

to in Article 1, the 

sale, transport for 

sale, keeping for 

sale and the 

offering for sale of 

live or dead birds 

and of any readily 

recognizable parts 

or derivatives of 

such birds. 

Чланом 

20, мења 

се члан 

74, 

жутим 

обојено, 

Забрањено је 

коришћење, 

уништавање и 

предузимање других 

активности којима би се 

могле угрозити строго 

заштићене дивље врсте 

биљака, животиња, 

укључујући и птице 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; 

2) држати и трговати 

самониклим строго 

заштићеним биљкама и 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

Чланом 20. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 74. се мења, 

односно 

прецизира 
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гљивама и њиховим 

развојним облицима; 

3) хватати, држати 

и/или убијати било 

каквом методом, строго 

заштићене дивље врсте 

животиња у свим 

фазама биолошког 

циклуса, оштећивати 

или уништавати њихове 

развојне облике, јаја 

(иако су празна), гнезда 

и легла, као и подручја 

њиховог размножавања, 

одмарања и угрожавати 

или уништавати њихова 

станишта и сл.; 

4) значајно 

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 
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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. 

 

6.2. The activities 

referred to in 

paragraph 1 shall 

not be prohibited in 

respect of the 

species referred to 

in Annex III Part A, 

provided that the 

birds have been 

legally killed or 

captured or 

otherwise legally 

acquired. 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 
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проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима. 

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

односно 

прецизира 
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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”. 

 

6.2. The activities 

referred to in 

paragraph 1 shall 

not be prohibited in 

respect of the 

species referred to 

in Annex IIIPart A, 

provided that the 

birds have been 

legally killed or 

captured or 

otherwise legally 

acquired 

94. Министарство издаје 

дозволу за увоз, извоз, 

унос, износ и транзит 

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 

Потпуно 

усклађено 

Потпуно 

усклађено 

доношењем 

Правилника о 

прекограничном 

промету и 

трговини 

заштићеним 

врстама 

(„Службени 

гласник РС”, број 

99/09, 6/14). 

 

 

Чланом 31. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 
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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.  

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. 

члан 94. се мења, 

односно 

прецизира 
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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, 
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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.  

 

6.3. Member States 

may, for the species 

listed in Annex III 

Part B , allow 

within their territory 

the activities 

referred to in 

paragraph 1, 

making provision 

for certain 

restrictions, 

provided the birds 

have been legally 

killed or captured or 

otherwise legally 

acquired.  

Member States 

wishing to grant 

  Непреносиво Односи се на 

земље чланице 
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such authorization 

shall first of all 

consult the 

Commission with a 

view to examining 

jointly with the 

latter whether the 

marketing of 

specimens of such 

species would result 

or could reasonably 

be expected to 

result in the 

population levels, 

geographical 

distribution or 

reproductive rate of 

the species being 

endangered 

throughout the 

Community. Should 

this examination 

prove that the 

intended 

authorization will, 

in the view of the 

Commission, result 

in any one of the 

aforementioned 

species being thus 
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endangered or in 

the possibility of 

their being thus 

endangered, the 

Commission shall 

forward a reasoned 

recommendation to 

the Member State 

concerned stating 

its opposition to the 

marketing of the 

species in question. 

Should the 

Commission 

consider that no 

such risk exists, it 

will inform the 

Member State 

concerned 

accordingly. 

The Commission's 

recommendation 

shall be published 

in the Official 

Journal of the 

European Union. 

Member States 

granting 

authorization 

pursuant to this 
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paragraph shall 

verify at regular 

intervals that the 

conditions 

governing the 

granting of such 

authorization 

continue to be 

fulfilled 

7.1 Owing to their 

population level, 

geographical 

distribution and 

reproductive rate 

throughout the 

Community, the 

species listed in 

Annex II may be 

hunted under 

national legislation. 

Member States shall 

ensure that the 

hunting of these 

species does not 

jeopardize 

conservation efforts 

in their distribution 

area 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама. О заштићеним 

врстама стара се завод 

као и имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима. 

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

заштите за строго 

заштићене и заштићене 

дивље врсте биљака, 

животиња и гљива, као 
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и мере заштите 

њихових станишта. 

Акт из става 1. овог 

члана објављује се у 

„Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

  

7.2 The species referred 

to in Annex II Part 

A may be hunted in 

the geographical sea 

and land area where 

this Directive 

applies 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, број 

5/10). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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врстама.  

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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 
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врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима.” 

  

7.3. The species referred 

to in Annex II Part 

B may be hunted 

only in the Member 

States in respect of 

which they are 

indicated 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 
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програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима.” 

  

7.4. Member States shall 

ensure that the 

practice of hunting, 

including falconry 

if practised, as 

carried on in 

accordance with the 

national measures 

in force, complies 

with the principles 

of wise use and 

ecologically 

balanced control of 

the species of birds 

concerned and that 

this practice is 

compatible as 

regards the 

population of these 

species, in 

particular migratory 

species, with the 

measures resulting 

from Article 2.  

They shall see in 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Актом из става 1. овог 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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particular that the 

species to which 

hunting laws apply 

are not hunted 

during the rearing 

season nor during 

the various stages 

of reproduction.  

In the case of 

migratory species, 

they shall see in 

particular that the 

species to which 

hunting regulations 

apply are not 

hunted during their 

period of 

reproduction or 

during their return 

to their rearing 

grounds.  

Member States shall 

send the 

Commission all 

relevant 

information on the 

practical application 

of their hunting 

regulations 

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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 
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управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима.” 

  

8.1. In respect of the 

hunting, capture or 

killing of birds 

under this 

Directive, Member 

States shall prohibit 

the use of all 

means, 

arrangements or 

methods used for 

the large-scale or 

non-selective 

capture or killing of 

birds or capable of 

causing the local 

disappearance of a 

species, in 

particular the use of 

those listed in 

Annex IV, point (a). 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 

 Ревизија 
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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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 
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овим и посебним 

законима.” 

  

8.1. In respect of the 

hunting, capture or 

killing of birds 

under this 

Directive, Member 

States shall prohibit 

the use of all 

means, 

arrangements or 

methods used for 

the large-scale or 

non-selective 

capture or killing of 

birds or capable of 

causing the local 

disappearance of a 

species, in 

particular the use of 

those listed in 

Annex IV, point (a). 

79. Забрањена је употреба 

одређених средстава за 

хватање и убијање 

дивљих врста 

животиња, којима се 

угрожавају и 

узнемиравају њихове 

популације и/или 

станишта, нарушава 

њихова добробит а могу 

проузроковати њихово 

локално нестајање.  

Забрањеним средствима 

се сматрају нарочито:  

1) замке; 

2) лепак;  

3) хемијска 

средства типа 

атрактаната;  

4) употреба живих 

животиња као мамаца у 

лову птица и дивљачи;  

5) самострели, 

лукови, стреле односно 

друго оружје са 

тетивом, које потиском 

тетиве или друге 

Потпуно 

усклађено 
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еластичне материје 

избацује стрелу или 

други пројектил;  

6) лов птица 

мрежама;  

7) електричне 

убојите или омамљујуће 

направе;  

8) светлеће 

направе;  

9) огледала и друге 

заслепљујуће направе;  

10) одашиљачи 

звука (магнетофони, 

касетофони, аудио 

рекордери и плејери и 

др.) који емитују 

звукове дозивања, бола 

или 

јављања/оглашавања;  

11) направе за 

осветљавање циља;  

12) оптички нишани 

за ноћни лов с 

могућношћу 

електронског 

увеличавања или 

претварања слике;  

13) експлозив;  

14) отрови или 
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омамљујући мамци;  

15) аутоматско 

оружје;  

16) ваздухоплови;  

17) лов животиња 

возилима на моторни 

погон у покрету;  

18) друга средства 

утврђена осталим 

законима и 

ратификованим 

међународним 

уговорима. 

Поједина средства из 

става 2. овог члана могу 

се изузетно и 

ограничено користити у 

научноистраживачке 

сврхе, а ради 

спровођења програма 

реинтродукције, 

уматичења, 

мониторинга врста, 

премештања животиња, 

реализације програма 

заштите и очувања и у 

другим случајевима у 

складу са посебним 

законом.  

Дозволу за употребу 
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средстава из става 3. 

овог члана издаје 

Министарство 

решењем, уз претходно 

прибављено мишљење 

других надлежних 

органа.  

На решење из става 4. 

жалба није дозвољена, 

али се може покренути 

управни спор. 

 

8.2. Moreover, Member 

States shall prohibit 

any hunting from 

the modes of 

transport and under 

the conditions 

mentioned in Annex 

IV, point (b). 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 
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проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених врста, 

управљачи заштићених 

подручја, јавна 

предузећа за газдовање 

шумама, корисници 

ловишта и рибарских 

подручја који су дужни  

да планирају и спроводе 

односно 

прецизира 
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мере и активности на 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима.” 

  

8.2. Moreover, Member 

States shall prohibit 

any hunting from 

the modes of 

transport and under 

the conditions 

mentioned in Annex 

IV, point (b). 

79. Забрањена је употреба 

одређених средстава за 

хватање и убијање 

дивљих врста 

животиња, којима се 

угрожавају и 

узнемиравају њихове 

популације и/или 

станишта, нарушава 

њихова добробит а могу 

проузроковати њихово 

локално нестајање.  

Забрањеним средствима 

се сматрају нарочито:  

1) замке; 

2) лепак;  

3) хемијска 

средства типа 

атрактаната;  

Потпуно 

усклађено 
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4) употреба живих 

животиња као мамаца у 

лову птица и дивљачи;  

5) самострели, 

лукови, стреле односно 

друго оружје са 

тетивом, које потиском 

тетиве или друге 

еластичне материје 

избацује стрелу или 

други пројектил;  

6) лов птица 

мрежама;  

7) електричне 

убојите или омамљујуће 

направе;  

8) светлеће 

направе;  

9) огледала и друге 

заслепљујуће направе;  

10) одашиљачи 

звука (магнетофони, 

касетофони, аудио 

рекордери и плејери и 

др.) који емитују 

звукове дозивања, бола 

или 

јављања/оглашавања;  

11) направе за 

осветљавање циља;  
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12) оптички нишани 

за ноћни лов с 

могућношћу 

електронског 

увеличавања или 

претварања слике;  

13) експлозив;  

14) отрови или 

омамљујући мамци;  

15) аутоматско 

оружје;  

16) ваздухоплови;  

17) лов животиња 

возилима на моторни 

погон у покрету;  

18) друга средства 

утврђена осталим 

законима и 

ратификованим 

међународним 

уговорима. 

Поједина средства из 

става 2. овог члана могу 

се изузетно и 

ограничено користити у 

научноистраживачке 

сврхе, а ради 

спровођења програма 

реинтродукције, 

уматичења, 
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мониторинга врста, 

премештања животиња, 

реализације програма 

заштите и очувања и у 

другим случајевима у 

складу са посебним 

законом.  

Дозволу за употребу 

средстава из става 3. 

овог члана издаје 

Министарство 

решењем, уз претходно 

прибављено мишљење 

других надлежних 

органа.  

На решење из става 4. 

жалба није дозвољена, 

али се може покренути 

управни спор. 

 

9.1. Member States may 

derogate from the 

provisions of 

Articles 5 to 8, 

where there is no 

other satisfactory 

solution, for the 

following reasons: 

(a) - in the interests 

of public health and 

21. Члан 75. 

Изузетно од одредбе 

члана 74. овог закона, у 

случају да не постоји 

друго задовољавајуће 

решење и да изузеће 

није штетно по 

опстанак популација 

строго заштићених 

дивљих врста у 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 21. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 75. се мења, 

односно нови је 

члан 75. 
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safety, 

- in the interests of 

air safety, 

- to prevent serious 

damage to crops, 

livestock, forests, 

fisheries and water, 

- for the protection 

of flora and fauna; 

(b) for the purposes 

of research and 

teaching, of re-

population, of re-

introduction and for 

the breeding 

necessary for these 

purposes; 

(c) to permit, under 

strictly supervised 

conditions and on a 

selective basis, the 

capture, keeping or 

other judicious use 

of certain birds in 

small numbers 

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, поновног 

насељавања 

(репопулације), 

поновног уношења и 

узгоја у in-situ и еx-situ 

условима; 

2) спречавања 

озбиљних штета на 

усевима, стоци, 

шумама, рибњацима, 

води и другим 

облицима својине; 

3) ради заштите јавног 

здравља и јавне 

безбедности, а у случају 

птица и ваздушне 

безбедности или других 

разлога од 

преовладавајућег јавног 
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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. 

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. 

дозволу за случај из 

става 1. овог члана 

издаје министарство по 

претходно 

прибављеном мишљењу 
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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. 

 

 

9.2. The derogations 

reffered to in 

paragraph 1 must 

specify: 

21. Члан 75. 

Изузетно од одредбе 

члана 74. овог закона, у 

случају да не постоји 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 21. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 
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- the species which 

are subject to the 

derogations, 

- the means, 

arrangements or 

methods authorized 

for capture or 

killing, 

- the conditions of 

risk and the 

circumstances of 

time and place 

under which such 

derogations may be 

granted, 

- the authority 

empowered to 

declare that the 

required conditions 

obtain and to decide 

what means, 

arrangements or 

methods may be 

used, within what 

limits and by 

whom, 

- the controls which 

will be carried out. 

 

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, поновног 

насељавања 

(репопулације), 

поновног уношења и 

узгоја у in-situ и еx-situ 

условима; 

2) спречавања 

озбиљних штета на 

усевима, стоци, 

шумама, рибњацима, 

води и другим 

облицима својине; 

3) ради заштите јавног 

заштити природе, 

члан 75. се мења, 

односно нови је 

члан 75. 
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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. 

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 
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количинама. 

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. 
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9.3. Each year the 

Member States shall 

send a report to the 

Commission on the 

implementation of 

paragraphs 1 and 2. 

  Непреносиво Односи се на 

земље чланице ЕУ 

  

9.4. On the basis of the 

information 

available to it, and 

in particular the 

information 

communicated to it 

pursuant to 

paragraph 3, the 

Commission shall at 

all times ensure that 

the consequences of 

the derogations  

referred to in 

paragraph 1 are not 

incompatible with 

this Directive. It 

shall take 

appropriate steps to 

this end. 

  Непреносиво Обавеза Комисије   

10. 1. Member States shall 

encourage research 

and any work 

15. Заштита птица и 

миграторних врста 

остварује се 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 
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required as a basis 

for the protection, 

management and 

use of the 

population of all 

species of bird 

referred to in 

Article 1. Particular 

attention shall be 

paid to research and 

work on the 

subjects listed in 

Annex V. 

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. 

 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења, 

али не у делу који 

се односи на 

усклађеност са 

директивом о 

птицама 

10.1. Member States shall 

encourage research 

and any work 

required as a basis 

for the protection, 

management and 

use of the 

population of all 

species of bird 

referred to in 

Article 1. Particular 

attention shall be 

paid to research and 

work on the 

subjects listed in 

Annex V. 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11). 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 
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предлог завода, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама. О заштићеним 

врстама стара се завод 

као и имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима. 

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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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”. 

  

10. 2. Member States shall 

send the 

Commission any 

information 

required to enable it 

to take appropriate 

measures for the 

coordination of the 

research and work 

referred to in 

paragraph 1. 

15. 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. 

 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 6. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 15. се мења, 

односно 

прецизира 

Односи се на 

земље чланице 

ЕУ 

 

11. Member States 

shall see that any 

introduction of 

24. Назив члана 82. мења се 

и гласи: 

„Уношење алохтоних 

Потпуно 

усклађено 

Чланом 24. 

Предлога закона о 

изменама и 
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species of bird 

which do not 

occur naturally in 

the wild state in 

the European 

territory of the 

Member States 

does not 

prejudice the 

local flora and 

fauna. In this 

connection they 

shall consult the 

Commission. 

 

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”.       

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. 

 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 82. се мења, 

односно 

прецизира 

12.1 Member States shall 

forward to the 

Commission every 

three years, starting 

from 7 April 1981, 

a report on the 

  Непреносиво Односи се на 

земље чланице 
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implementation of 

national provisions 

taken under this 

Directive. 

12.2 The Commission 

shall prepare every 

three years a 

composite report 

based on the 

information referred 

to in paragraph 1. 

That part of the 

draft report 

covering the 

information 

supplied by a 

Member State shall 

be forwarded to the 

authorities of the 

Member State in 

question for 

verification. The 

final version of the 

report shall be 

forwarded to the 

Member States 

  Непреносиво Обавеза Комисије   

13. Application of the 

measures taken 

pursuant to this 

Directive may not 

14. Заштита биолошке 

разноврсности 

остварује се 

спровођењем мера 

Потпуно 

усклађено 
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lead to deterioration 

in the present 

situation as regards 

the conservation of 

species of birds 

referred to in 

Article 1 

заштите и унапређења 

врста, њихових 

популација, природних 

станишта и екосистема.  

 

14. Member States may 

introduce stricter 

protective measures 

than those provided 

for under this 

Directive 

  Непреносиво Односи се на 

земље чланице 

  

15. Such amendments 

as are necessary for 

adapting Annexes I 

and V to technical 

and scientific 

progress shall be 

adopted. Those 

measures, designed 

to amend non – 

essential elements 

of this Directive, 

shall be adopted in 

accordance with the 

regulatory 

procedure with 

scrutiny referred to 

in Article 16(2). 

  Непреносиво Односи се на 

земље чланице 
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16. 1. The Commission 

shall be assisted by 

the Committee for 

Adaptation to 

Technical and 

Scientific Progress. 

2. Where reference 

is made to this 

paragraph, Article 

5a(1) to (4) and 

Article 7 of the 

Decision 

1999/468/EC shall 

apply, having 

regard the 

provisions of 

Article 8 thereof. 

  Непреносиво Односи се на 

комитет 

састављен од 

земаља чланица 

ЕУ 

  

17. Member States shall 

communicate to the 

Commission the 

texts of the main 

provisions of 

national law which 

they addopt in the 

field governed by 

this Directive. 

 

  Непреносиво Односи се на 

комитет 

састављен од 

земаља чланица 

ЕУ 

  

18. Directive 

79/409/EEC, as 

amended by the acts 

  Непреносиво Односи се на 

земље чланице ЕУ 

  



349 
 

 349 

listed in Annex VI 

Part A is repealed, 

without prejudice to 

the obligations of 

the Member States 

relating to the time 

limits for 

transposition into 

national law of the 

Directives set out in 

Annex VI Part B.  

References to the 

repealed Directive 

shall be construed 

as references to this 

Directive and shall 

be read in 

accordance with the 

correlation table in 

Annex VII. 

 

19. This Directive shall 

enter into force on 

the 20
th

 day 

following its 

publication in the 

Official Journal of 

the European 

Union.  

  Непреносиво Завршна одредба   

20. This Directive is       
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addressed to the 

Member States. 

 

а 1 Листа рањивих 

врста дивљих 

птица које су 

предмет очувања 

предузимањем 

мера за очување 

станишта 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

заштите за строго 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) – 

Прилог 1 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 
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законима.” 

  

а 2/1 Ловне врсте 48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

заштите за строго 

заштићене и заштићене 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) - 

Прилог 1 и 

Прилог 2 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

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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а 2/2 Ловне врсте 48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

заштите за строго 

заштићене и заштићене 

дивље врсте биљака, 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) - 

Прилог 2 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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животиња и гљива, као 

и мере заштите 

њихових станишта. 

Акт из става 1. овог 

члана објављује се у 

„Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

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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а 3 Изузеци од опште 

забране трговине 

дивљим птицама 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

заштите за строго 

заштићене и заштићене 

дивље врсте биљака, 

животиња и гљива, као 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) – 

Прилог 2 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 

прецизира 
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и мере заштите 

њихових станишта. 

Акт из става 1. овог 

члана објављује се у 

„Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

овим и посебним 

законима.” 

  

а 4 Ограничења у 79. Забрањена је употреба Потпуно    
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употреби 

средстава у лову  

одређених средстава за 

хватање и убијање 

дивљих врста 

животиња, којима се 

угрожавају и 

узнемиравају њихове 

популације и/или 

станишта, нарушава 

њихова добробит а могу 

проузроковати њихово 

локално нестајање.  

Забрањеним средствима 

се сматрају нарочито:  

1)замке; 

2)лепак;  

3)хемијска средства 

типа атрактаната;  

4)употреба живих 

животиња као мамаца у 

лову птица и дивљачи;  

5)самострели, лукови, 

стреле односно друго 

оружје са тетивом, које 

потиском тетиве или 

друге еластичне 

материје избацује 

стрелу или други 

пројектил;  

6)лов птица мрежама;  

7)електричне убојите 

усклађено 



359 
 

 359 

или омамљујуће 

направе;  

8)светлеће направе;  

9)огледала и друге 

заслепљујуће направе;  

10)одашиљачи звука 

(магнетофони, 

касетофони, аудио 

рекордери и плејери и 

др.) који емитују 

звукове дозивања, бола 

или 

јављања/оглашавања;  

11)направе за 

осветљавање циља;  

12)оптички нишани за 

ноћни лов с 

могућношћу 

електронског 

увеличавања или 

претварања слике;  

13)експлозив;  

14)отрови или 

омамљујући мамци;  

15)аутоматско оружје;  

16)ваздухоплови;  

17)лов животиња 

возилима на моторни 

погон у покрету;  

18)друга средства 
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утврђена осталим 

законима и 

ратификованим 

међународним 

уговорима. 

Поједина средства из 

става 2. овог члана могу 

се изузетно и 

ограничено користити у 

научноистраживачке 

сврхе, а ради 

спровођења програма 

реинтродукције, 

уматичења, 

мониторинга врста, 

премештања животиња, 

реализације програма 

заштите и очувања и у 

другим случајевима у 

складу са посебним 

законом.  

Дозволу за употребу 

средстава из става 3. 

овог члана издаје 

Министарство 

решењем, уз претходно 

прибављено мишљење 

других надлежних 

органа.  

На решење из става 4. 
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жалба није дозвољена, 

али се може покренути 

управни спор. 

 

а 5 Врсте које су 

предмет 

истраживања на 

заштити и 

управљању 

дивљим птицама и 

методе 

48. На основу процене 

угрожености појединих 

врста и обавеза из 

потврђених 

међународних уговора, 

као и на 

основунационалних 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, 

проглашава дивље 

врсте строго 

заштићеним дивљим 

врстама или 

заштићеним дивљим 

врстама.  

Актом из става 1. овог 

члана, утврђују се мере 

Потпуно 

усклађено 

Правилник о 

проглашењу и 

заштити строго 

заштићених и 

заштићених 

дивљих врста 

биљака, животиња 

и гљива 

(„Службени 

гласник РС”, бр. 

5/10 и 47/11) – 

Прилог 2 

Кроз чланове 

Закона јесте 

усклађено али 

посебан акт о 

томе не постоји 

 

 

Чланом 16. 

Предлога закона о 

изменама и 

допунама закона о 

заштити природе, 

члан 48. се мења, 

односно 
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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”. 

О заштићеним врстама 

стара се завод као и 

имаоци строго 

заштићених и 

заштићених 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 

управљању 

популацијама строго 

заштићених и 

заштићених дивљих 

врста у оквиру 

програма и планова 

управљања, у складу са 

прецизира 
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овим и посебним 

законима.” 

  

a 6  Укинута 

директива са 

листом својих 

узастопних 

амандмана 

  Непреносиво    

а 7 Табела корелација   Непреносиво    

.  
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1.Назив прописа ЕУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа  

Uredba Saveta 338/97/EZ o zaštiti faune i flore regulisanjem njihove trgovine 

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by 

regulating trade therein (OJ L 61, 3.3.1997) 

31997R0338 

3. Овлашћени предлагач закона - Влада 4. датум израде табеле 

Обрађивач - Министарство пољопривреде и заштите животне средине 29.01.2016 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом 

ЕУ  

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе  

 

6. Бројцане ознаке  (шифре) планираних 

прописа из базе НПАА 

Draft Law on Amandments of the Law on Nature Protection 

 

Предлог закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 

Draft Law on Amandments of the Law on Environment Protection 

2013-84 

7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU 

a) a1) b) b1) v) g) d) đ) 

Одредба 

порписа ЕУ 

(члан, став, 

подстав, 

тачка,анекс) 

Садржина одредбе Одредбе 

прописа 

(члан, 

став, 

Садржина одредбе Усклађеност 

одредбе 

прописа са 

одредбом 

прописа ЕУ 

Разлози за 

делимичну 

усклађеност, 

неусклађеност 

или 

Предвиђени 

датум за 

постизање 

потпуне 

усклађености 

Напомена о 

усклађености прописа 

са прописима ЕУ 
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тачка) (потпуно 

усклађено, 

делимично 

усклађено, 

неусклађено, 

непреносиво) 

непреносивост 
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1. Object 

The object of this 

Regulation is to 

protect species of wild 

fauna and flora and to 

guarantee their 

conservation by 

regulating trade 

therein in accordance 

with the following 

Articles. 

This Regulation shall 

apply in compliance 

with the objectives, 

principles and 

provisions of the 

Convention defined in 

Article 2 

(*) члан 

94. став 

11. 

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 (потврде, 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. 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 1. 

 Овим правилником 

прописују се: услови 

под којима се обавља 

увоз, извоз, унос, износ 

или транзит, трговина 

и узгој угрожених и 

заштићених биљних и 

животињских дивљих 

врста (у даљем тексту: 

заштићене врсте), 

њихових делова и 

деривата; издавање 

дозвола и других аката 

(потврде, сертификати, 

мишљења); 

документација која се 

подноси уз захтев за 

издавање дозвола, 

садржина и изглед 

дозволе; спискови 

врста, њихових делова 

и деривата који 

подлежу издавању 

дозвола, односно 

других аката; врсте, 

њихови делови и 

деривати чији је увоз 

односно извоз 

забрањен, ограничен 
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2. 

 

 

Definitions 

For the purposes of 

this Regulation 

 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

 члан 2. став 1. 

Изрази употребљени у 

овом правилнику имају 

следеће значење: 

2.a 'Committee` shall 

mean the Committee 

on Trade in Wild 

Fauna and Flora, 

established under 

Article 18 

  Непреносиво Одредба се 

односи на орган 

који постоји на 

нивоу Европсе 

Уније као савет 

за Европску 

Комисију. 
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2.b 'Convention` shall 

mean the Convention 

on International Trade 

in Endangered Species 

of Wild Fauna and 

Flora (Cites) 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

 

  

 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2., став1., тачка 6. 

Конвенција је 

Конвенција о 

међународном промету 

угрожених врста дивље 

фауне и флоре (у 

даљем тексу: 

Конвенција) која је 

потврђена Законом о 

потврђивању 

Конвенције о 

међународном промету 

угрожених врста дивље 

фауне и флоре 

(„Службени лист СРЈ - 

Међународни 

уговори”, број 11/01); 
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2.c 'country of origin` 

shall mean the country 

in which a specimen 

was taken from the 

wild, captive-bred or 

artificially propagated 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2., став 1., члан 4. 

држава порекла је 

држава у којој је 

примерак узет из 

природе, рођен и 

узгојен у заточеништву 

или вештачки 

размножен 
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2.d 'import notification` 

shall mean the 

notification given by 

the importer or his 

agent or representative, 

at the time of the 

introduction into the 

Community of a 

specimen of a species 

included in Annexes C 

or D, on a form 

prescribed by the 

Commission in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2., став 1., тачка 

15. 

обавештење о увозу је 

пријава граничној 

царинској служби од 

стране увозника, 

његовог овлашћеног 

заступника, односно 

представника у 

тренутку и на месту 

уношења одређених 

примерака у Републику 

Србију;. 
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2.e 'introduction from the 

sea` shall mean the 

introduction into the 

Community of any 

specimen which was 

taken in, and is being 

introduced directly 

from, the marine 

environment not under 

the jurisdiction of any 

State, including the air-

space above the sea 

and the sea-bed and 

subsoil beneath the sea 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Члан 2. став 1. тачка 

30. 

уношење из мора је 

уношење у Републику 

Србију било којег 

примерка који је узет у 

морском окружењу и 

уноси се директно из 

морског окружења које 

није у надлежности ни 

једне државе, 

укључујући ваздушни 

простор изнад мора, 

морско дно и подземље 

испод мора. 
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2.f 'issuance` shall mean 

the completion of all 

procedures involved in 

preparing and 

validating a permit or 

certificate and its 

delivery to the 

applicant 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Делимично 

усклађено 

 Током 2014 Потпуна усклађеност 

биће постигнута 

доношењем измена и 

допуна Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

2.g 'management 

authority` shall mean a 

national administrative 

authority designated, 

in the case of a 

Member State, in 

accordance with 

Article 13(1)(a) or, in 

the case of a third 

country party to the 

Convention, in 

accordance with 

Article IX of the 

Convention 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

  

члан 2. став 1. тачка 10. 

надлежни управни 

орган је орган државне 

управе надлежан за 

спровођење 

Конвенције у појединој 

држави чланици у 

складу са чланом 9. 

Конвенције; 
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2.h 'Member State of 

destination` shall mean 

the Member State of 

destination mentioned 

in the document used 

to export or re-export a 

specimen; in the event 

of introduction from 

the sea, it shall mean 

the Member State 

within whose 

jurisdiction the place 

of destination of a 

specimen lies 

   Непреносиво Одредба се 

односи на 

увоз/извоз и 

различите 

државе чланице 

ЕУ, док је у 

Републици 

Србији  могуће 

обавити само 

увоз/извоз у или 

из Републике 

Србије. 
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2.i 'offering for sale` shall 

mean offering for sale 

and any action that 

may reasonably be 

construed as such, 

including advertising 

or causing to be 

advertised for sale and 

invitation to treat 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

 

  

 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

 члан 2. став 1. тачка 

12. 

нуђење на продају је 

нуђење на продају и 

свака друга радња која 

се оправдано може 

тиме сматрати, 

укључујући 

оглашавање или 

давање повода за 

оглашавањем продаје и 

позив на понуду; 
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2.j 'personal or household 

effects` shall mean 

dead specimens, parts 

and derivatives 

thereof, that are the 

belongings of a private 

individual and that 

form, or are intended 

to form, part of his 

normal goods and 

chattels 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 14. 

личне или кућне ствари 

су мртви примерци, 

њихови делови и 

деривати који 

припадају физичком 

лицу и чине део 

његових уобичајених 

добара и имовине или 

су томе намењени; 



376 
 

 376 

2.k 'place of destination` 

shall mean the place at 

which at the time of 

introduction into the 

Community, it is 

intended that 

specimens will 

normally be kept; in 

the case of live 

specimens, this shall 

be the first place where 

specimens are intended 

to be kept following 

any period of 

quarantine or other 

confinement for the 

purposes of sanitary 

checks and controls 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2.  став 1. тачка 

19. 

одредиште је место 

које је намењено 

држању примерака по 

уношењу у Републику 

Србију, у случају 

живих примерака, то је 

прво место где ће се 

примерци држати 

након одређеног 

периода карантина или 

неког другог 

задржавања у сврху 

санитарних провера и 

контроле; 
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2.i 'population` shall mean 

a biologically or 

geographically distinct 

total number of 

individuals 

члан 2.  

став 1. 

тачка 54 

важећег 

Закона о 

заштити 

природе 

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; 

Потпуно 

усклађено 
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2.m 'primarily commercial 

purposes` shall mean 

all purposes the non-

commercial aspects of 

which do not clearly 

predominate 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 13. 

комерцијалне сврхе су 

све сврхе којима је циљ 

остваривање 

економске или било 

које друге користи, 

укључујући и све оне 

активности за које није 

могуће доказати 

некомерцијалну сврху, 

укључујући продају, 

куповину, подношење 

понуде за куповину, 

стицање у 

комерцијалне сврхе, 

излагање јавности ради 

стицања добити, 

коришћење у сврху 

стицања добити, 

држање ради продаје, 

нуђење на продају, 

превоз ради продаје, 

најам и размену 

примерака; 
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2.n 're-export from the 

Community` shall 

mean export from the 

Community of any 

specimen that has 

previously been 

introduced 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14), 

члан 2. став 1. тачка 20. 

поновни извоз из 

Републике Србије је 

извоз из Републике 

Србије свих примерака 

који су претходно 

унесени; 

2.o 'reintroduction into the 

Community` shall 

mean introduction into 

the Community of any 

specimen that has 

previously been 

exported or re-

exported 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка  

поновни увоз у 

Републику Србију је 

уношење у Републику 

Србију било којег 

примерка који је 

претходно био извезен 

или поновно извезен; 
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2.p 'sale` shall mean any 

form of sale. For the 

purposes of this 

Regulation, hire, barter 

or exchange shall be 

regarded as sale; 

cognate expressions 

shall be similarly 

construed 

члан 90. 

став 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) члан 

94. став 

11.  

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. 

 

 

 

 

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

 

  

 Правилнику о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 13. 

комерцијалне сврхе су 

све сврхе којима је циљ 

остваривање 

економске или било 

које друге користи, 

укључујући и све оне 

активности за које није 

могуће доказати 

некомерцијалну сврху, 

укључујући продају, 

куповину, подношење 

понуде за куповину, 

стицање у 

комерцијалне сврхе, 

излагање јавности ради 

стицања добити, 

коришћење у сврху 

стицања добити, 

држање ради продаје, 

нуђење на продају, 

превоз ради продаје, 

најам и размену 

примерака 
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2.q 'scientific authority` 

shall mean a scientific 

authority designated, 

in the case of a 

Member State, in 

accordance with 

Article 13(1)(b) or, in 

the case of a third 

country party to the 

Convention, in 

accordance with 

Article IX of the 

Convention 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

члан 28. 

став 4. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама  

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста; 

2) поступање са заплењеним 

и одузетим примерцима 

дивљих врста; 

3) услове за држање живих 

примерака дивљих врста у 

заточеништву; 

4) утврђивање да ли су 

примерци узгојени у 

заточеништву или вештачки 

размножени; 

5) обележавање примерака 

дивљих врста; 

6) утврђивање порекла 

примерака дивљих врста; 

7) пружање стручне помоћи 

министарству и другим 

надлежним органима при 

таксономском одређивању 

дивљих врста; 

8) израду предлога мера у 

циљу сузбијања незаконитог 

прекограничног промета и 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 17. 

овлашћена научна или 

стручна организација 

је научна или стручна 

установа, односно 

научник или стручно 

лице овлашћено од 

стране Министарства 

да обаља послове у 

складу са чланом 9. 

Конвенције; 
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2.r 'Scientific Review 

Group` shall mean the 

consultative body 

established under 

Article 17 

  Непреносиво Односи се на 

формирање 

научног тела на 

нивоу ЕУ, у ком 

су 

представљене 

све државе 

чланице ЕУ. 

  

2.s 'species` shall mean a 

species, subspecies or 

population thereof 

члан 4. 

став 1. 

тачка 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; 

Потпуно 

усклађено 
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2.t 'specimen` shall mean 

any animal or plant, 

whether alive or dead, 

of the species listed in 

Annexes A to D, any 

part or derivative 

thereof, whether or not 

contained in other 

goods, as well as any 

other goods which 

appear from an 

accompanying 

document, the 

packaging or a mark or 

label, or from any 

other circumstances, to 

be or to contain parts 

or derivatives of 

animals or plants of 

those species, unless 

such parts or 

derivatives are 

specifically exempted 

from the provisions of 

this Regulation or from 

the provisions relating 

to the Annex in which 

the species concerned 

is listed by means of 

an indication to that 

effect in the Annexes 

concerned. 

члан 4., 

став 1.. 

тачка 58 

В) 

 

 

члан 94. 

став 11. 

примерак је свака животиња, 

биљка или гљива, без обзира 

да ли је жива или мртва, која 

припада дивљим врстама, 

сваки њен део или 

прерађевина; 

 

Подзаконски акт детаљније 

дефинше примерак у смислу 

прекограничног промета 

дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 26. 

примерак је свака 

животиња, биљка или 

гљива, без обзира да ли 

је жива или мртва, која 

припада заштићеним 

врстама датим у 

Прилогу I, Прилогу II, 

Прилогу III, Прилогу 

IV, Прилогу V, 

Прилогу VI, Прилогу 

VII, Прилогу VIII и 

Прилогу IX, који су 

одштампани уз овај 

правилник и чине 

његов саставни део, 

сваки њен део или 

прерађевина, без 

обзира да ли чини 

састојак друге робе, и 

сва друга роба за коју 

је из пропратне 

исправе, паковања, 

ознаке, етикете или 

осталих докумената 

видљиво да 

представља животињу, 

биљку или гљиву која 

припада тим врстама, 

или да садржи делове 
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 A specimen will be 

considered to be a 

specimen of a species 

listed in Annexes A to 

D if it is, or is part of 

or derived from, an 

animal or plant at least 

one of whose 'parents` 

is of a species so listed. 

In cases where the 

'parents` of such an 

animal or plant are of 

species listed in 

different Annexes, or 

of species only one of 

which is listed, the 

provisions of the more 

restrictive Annex shall 

apply. However, in the 

case of specimens of 

hybrid plants, if one of 

the 'parents` is of a 

species listed in Annex 

A, the provisions of 

the more restrictive 

Annex shall apply only 

if that species is 

annotated to that effect 

in the Annex 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 26. 

Примерком се сматра и 

примерак заштићене 

врсте дате у прилозима 

из става 1. ове тачке, 

ако представља 

животињу или биљку 

или је део или дериват 

животиње или биљке 

чији барем један 

родитељ припада 

наведеној врсти. У 

случајевима када 

родитељи такве 

животиње или биљке 

припадају врстама 

наведеним у 

различитим прилозима, 

или врстама од којих је 

само једна наведена, 

примењују се одредбе 

рестриктивнијег 

прилога. У случају 

примерака биљака 

хибрида, ако је један 

од родитеља 

припадник заштићене 

врсте дате у Прилогу 

И, примењују се 

одредбе 
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2.u 'trade` shall mean the 

introduction into the 

Community, including 

introduction from the 

sea, and the export and 

re-export therefrom, as 

well as the use, 

movement and transfer 

of possession within 

the Community, 

including within a 

Member State, of 

specimens subject to 

the provisions of this 

Regulation 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 29. 

трговина је 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 

заштићених врста; 

 

члан 2. став 1. тачка 25. 

 прекогранични промет 

је износ, унос, извоз 

или увоз и уношење из 

мора, заштићених 

врста, њихових делова 

и деривата; 
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2.v 'transit` shall mean the 

transport of specimens 

between two points 

outside the 

Community through 

the territory of the 

Community which are 

shipped to a named 

consignee and during 

which any interruption 

in the movement arises 

only from the 

arrangements 

necessitated by this 

form of traffic 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 28.  

транзит је превоз 

примерака између две 

локације изван 

Републике Србије 

преко територије 

Републике Србије, 

током којег евентуални 

прекид кретања настаје 

само због поступака 

који се захтевају овим 

обликом промета; 
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2.w 'worked specimens that 

were acquired more 

than 50 years 

previously` shall mean 

specimens that were 

significantly altered 

from their natural raw 

state for jewellery, 

adornment, art, utility, 

or musical instruments, 

more than 50 years 

before the entry into 

force of this 

Regulation and that 

have been, to the 

satisfaction of the 

management authority 

of the Member State 

concerned, acquired in 

such conditions. Such 

specimens shall be 

considered as worked 

only if they are clearly 

in one of the 

aforementioned 

categories and require 

no further carving, 

crafting or 

manufacture to effect 

their purpose 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 16. 

обрађени примерци 

стечени пре више од 50 

година подразумевају 

примерке који су 

знатно промењени у 

односу на своје 

природно сирово стање 

или обрађени у накит, 

украсе, уметничке 

предмете, предмете за 

практичну употребу 

или музичке 

инструменте пре 1. 

јуна 1947. године и за 

које је Министарству 

пружен одговарајући 

доказ да су стечени у 

таквом стању; такви ће 

се примерци сматрати 

обрађенима само ако се 

налазе у једној од 

претходно наведених 

категорија и ако им 

није потребно даље 

резбарење, обликовање 

и израда како би 

постигли своју сврху; 



388 
 

 388 

2.x 'checks at the time of 

introduction, export, 

re-export and transit` 

shall mean 

documentary checks 

on the certificates, 

permits and 

notifications provided 

for in this Regulation 

and - in cases where 

Community provisions 

so provide or in other 

cases by representative 

sampling of the 

consignments - 

examination of the 

specimens, where 

appropriate 

accompanied by the 

taking of samples with 

a view to analysis or 

more detailed checks 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

прописује све дефиниције 

везане за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

 

  

 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 2. став 1. тачка 27. 

провере у тренутку 

увоза, извоза, поновног 

извоза и транзита су 

провере дозвола, 

потврда и пријава 

предвиђених овим 

правилником и 

посебним прописима, 

преглед примерака, као 

и узимање узорака 

ради анализе или 

детаљнијих провера; 

3. Scope   Непреносиво    
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3.1.a Annex A shall contain: 

(a) the species listed in 

Appendix I to the 

Convention for which 

the Member States 

have not entered a 

reservation 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог I 

Строго заштићене 

врсте које се налазе на 

Додацима ЦИТЕС 

конвенције и на 

Додатку А Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 29.јула 

2013. године која 

допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре 

регулисањем њихове 

трговине 
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3.1.b any species (*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог I 

Строго заштићене 

врсте које се налазе на 

Додацима ЦИТЕС 

конвенције и на 

Додатку А Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 29.јула 

2013. године која 

допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре 

регулисањем њихове 

трговине 
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3.1.i which is, or may be, in 

demand for utilization 

in the Community or 

for international trade 

and which is either 

threatened with 

extinction or so rare 

that any level of trade 

would imperil the 

survival of the species 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(„Службени гласник 

РС”, бр- 99/09 и 06/14) 

Прилог I 

Строго заштићене 

врсте које се налазе на 

Додацима ЦИТЕС 

конвенције и на 

Додатку А Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 29.јула 

2013. године која 

допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре 

регулисањем њихове 

трговине 
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3.1.ii which is in a genus of 

which most of the 

species or which is a 

species of which most 

of the subspecies are 

listed in Annex A in 

accordance with the 

criteria in 

subparagraphs (a) or 

(b)(i) and whose listing 

in the Annex is 

essential for the 

effective protection of 

those taxa 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог I 

Строго заштићене 

врсте које се налазе на 

Додацима ЦИТЕС 

конвенције и на 

Додатку А Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 29.јула 

2013. године која 

допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре 

регулисањем њихове 

трговине 
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3.2.a Annex B shall contain: 

the species listed in 

Appendix II to the 

Convention, other than 

those listed in Annex 

A, for which the 

Member States have 

not entered a 

reservation 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог ИИ 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Б Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јула.2013. године. 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити 
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3.2.b the species listed in 

Appendix I to the 

Convention for which 

a reservation has been 

entered 

(*)члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог II 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Б Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јула.2013. године. 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити 
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3.2.c any other species not 

listed in Appendices I 

or II to the Convention 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог II 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Б Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јула.2013. године. 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити 
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3.2.i which is subject to 

levels of international 

trade that might not be 

compatible 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог ИИ 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Б Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јула.2013. године. 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити 
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3.2.ii whose listing in the 

Annex for reasons of 

similarity in 

appearance to other 

species listed in Annex 

A or Annex B, is 

essential in order to 

ensure the 

effectiveness of 

controls on trade in 

specimens of such 

species 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(„Службени гласник 

РС”. бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог II 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Б Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јула.2013. године. 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити 
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3.2.d species in relation to 

which it has been 

established that the 

introduction of live 

specimens into the 

natural habitat of the 

Community would 

constitute an 

ecological threat to 

wild species of fauna 

and flora indigenous to 

the Community 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог II 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Б Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јула.2013. године. 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити 
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3.3.a Annex C shall contain: 

the species listed in 

Appendix III to the 

Convention, other than 

those listed in Annexes 

A or B, for which the 

Member States have 

not entered a 

reservation 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог III 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Ц Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јул.2013. године 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре са 

регулисањем њихове 

трговине 
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3.3.b the species listed in 

Appendix II to the 

Convention for which 

a reservation has been 

entered 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог III 

Заштићене врсте које 

се налазе на Додацима 

ЦИТЕС конвенције и 

на Додатку Ц Уредбе 

Комисије (ЕЗ) бр. 

750/2013 од 

29.јул.2013. године 

која допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре са 

регулисањем њихове 

трговине 
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3.4.a Annex D shall 

contain: 

species not listed in 

Annexes A to C which 

are imported into the 

Community in such 

numbers as to warrant 

monitoring 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(„Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог IV 

Врсте из Додатка Д 

Уредбе Комисије (ЕЗ) 

бр. 750/2013 од 29. јули 

2013. године која 

допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре 

регулисањем њихове 

трговине 
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3.4.b the species listed in 

Appendix III to the 

Convention for which 

a reservation has been 

entered 

(*) члан 

94. став 

11.  

Подзаконски акт детаљно 

дефинише садржаје прилога 

везано за прекогранични 

промет дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог IV 

Врсте из Додатка Д 

Уредбе Комисије (ЕЗ) 

бр. 750/2013 од 29. јули 

2013. године која 

допуњује Уредбу 

Савета (ЕЗ) бр. 338/97 

о заштити врста дивље 

фауне и флоре 

регулисањем њихове 

трговине 

3.5 Where the 

conservation status of 

species covered by this 

Regulation warrants 

their inclusion in one 

of the Appendices to 

the Convention, the 

Member States shall 

contribute to the 

necessary amendments 

 
 

Непреносиво     
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4. 

 

4.1 

Introduction into the 

Community 

The introduction into 

the Community of 

specimens of the 

species listed in Annex 

A shall be subject to 

completion of the 

necessary checks and 

the prior presentation, 

at the border customs 

office at the point of 

introduction, of an 

import permit issued 

by a management 

authority of the 

Member State of 

destination. 

The import permit may 

be issued only in 

accordance with the 

restrictions established 

pursuant to paragraph 

6 and when the 

following conditions 

have been met 

(*) члан 

94. став 1 

и  11.  

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. 

 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 1. 

Примерци заштићених 

врста из Прилога I, 

могу се унети у 

Републику Србију 

после стављања на 

увид увозне дозволе 

коју је издало 

Министарство и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења. 

члан 3. став 2. 

Увозна дозвола из 

става 1. овог члана 

може се издати ако су 

испуњени следећи 

услови: 
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4.1.a the competent 

scientific authority, 

after considering any 

opinion by the 

Scientific Review 

Group, has advised 

that the introduction 

into the Community 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6.  

тачка 1. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста;  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 3. 

да је овлашћена научна 

и стручна организација 

на основу доступних 

података и 

документације 

утврдила: 
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4.1.ai would not have a 

harmful effect on the 

conservation status of 

the species or on the 

extent of the territory 

occupied by the 

relevant population of 

the species 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 3. 

подтачка 1. 

да уношење у 

Републику Србију нема 

штетан утицај на 

статус очувања тих 

врста или на величину 

територије коју 

заузимају одговарајуће 

популације тих врста; 
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4.1.aii is taking place: 

- for one of the 

purposes referred to in 

Article 8(3)(e), (f) and 

(g), or 

- for other purposes 

which are not 

detrimental to the 

survival of the species 

concerned 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 3. 

подтачка.2. 

 

да је уношење у 

Републику Србију 

потребно за:  

а) напредак науке и 

спровођење нужних 

биомедицинских 

истраживања, ако се 

докаже да су те врсте 

једине одговарајуће за 

наведене сврхе и да не 

постоје други 

примерци узгојени у 

заточеништву или 

вештачки размножени 

или  

б) узгој или 

размножавање у сврху 

очувања врста или  

в) истраживање и 

образовање у сврху 

очувања врста или  

г) друге потребе које 

нису штетне за 

опстанак врста; 
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4.1.bi the applicant provides 

documentary evidence 

that the specimens 

have been obtained in 

accordance with the 

legislation on the 

protection of the 

species concerned 

which, in the case of 

import from a third 

country of specimens 

of a species listed in 

the Appendices to the 

Convention, shall be 

an export permit or re-

export certificate, or 

copy thereof, issued in 

accordance with the 

Convention by a 

competent authority of 

the country of export 

or re-export 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 1. 

да је подносилац 

захтева доставио 

документацију којом се 

доказује да су 

примерци набављени у 

складу са законским 

прописима о заштити 

одређених врста у 

држави извоза или 

поновног извоза. 
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4.1.bii however, the issuance 

of import permits for 

species listed in Annex 

A in accordance with 

Article 3(1)(a) shall 

not require such 

documentary evidence, 

but the original of any 

such import permit 

shall be withheld from 

the applicant pending 

presentation of the 

export permit or re-

export certificate 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка1. 

У случају увоза 

примерака врста из 

Прилога I који су дати 

у Додацима I, II, или III 

Конвенције, 

подносилац захтева 

прилаже извозну 

дозволу или потврду о 

поновном извозу коју 

је у складу са 

Конвенцијом издао 

надлежни орган 

државе извоза или 

државе поновног 

извоза, или њихову 

копију; 
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4.1.c the competent 

scientific authority is 

satisfied that the 

intended 

accommodation for a 

live specimen at the 

place of destination is 

adequately equipped to 

conserve and care for it 

properly 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6. 

тачка 3. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

 

3) услове за држање живих 

примерака животињских и 

биљних дивљих врста у 

заточеништву; 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 3. 

подтачка 3. 

да је овлашћена научна 

и стручна организација 

на основу доступних 

података и 

документације 

утврдила:  

(3) да је смештај 

намењен живом 

примерку у одредишту 

одговарајуће опремљен 

за његово примерено 

држање и негу; 
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4.1.d the management 

authority is satisfied 

that the specimen is 

not to be used for 

primarily commercial 

purposes 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 2. 

да је Министарству 

пружен одговарајући 

доказ да се примерци 

неће употребљавати у 

комерцијалне сврхе 



411 
 

 411 

4.1.e the management 

authority is satisfied, 

following consultation 

with the competent 

scientific authority, 

that there are no other 

factors relating to the 

conservation of the 

species which militate 

against issuance of the 

import permit; and 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6.  

тачка 1. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста;  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 4. 

да је Министарство на 

основу мишљења 

овлашћене научне и 

стручне организације 

утврдило да нема 

никаквих других 

фактора који се односе 

на очување врста, а 

који би били противни 

издавању увозне 

дозволе 
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4.1.f in the case of 

introduction from the 

sea, the management 

authority is satisfied 

that any live specimen 

will be so prepared and 

shipped as to minimize 

the risk of injury, 

damage to health or 

cruel treatment 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 3. став 2. тачка 5. 

да је Министарству 

пружен одговарајући 

доказ да ће сваки живи 

примерак бити 

отпремљен на начин 

који на најмању могућу 

меру смањује ризик 

повреде, нарушавања 

здравља или окрутног 

поступања. 
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4.2 The introduction into 

the Community of 

specimens of the 

species listed in Annex 

B shall be subject to 

completion of the 

necessary checks and 

the prior presentation, 

at the border customs 

office at the point of 

introduction, of an 

import permit issued 

by a management 

authority of the 

Member State of 

destination 

The import permit may 

be issued only in 

accordance with the 

restrictions established 

pursuant to paragraph 

6 and when 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 4. став 1. 

Примерци заштићених 

врста из Прилога II, 

могу се унети у 

Републику Србију 

после стављања на 

увид увозне дозволе 

коју је издало 

Министарство и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења. 

  

члан 4. став 2. 

Увозна дозвола из 

става 1. овог члана 

може се издати ако су 

испуњени следећи 

услови: 
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4.2.a (a) the competent 

scientific authority, 

after examining 

available data and 

considering any 

opinion from the 

Scientific Review 

Group, is of the 

opinion that the 

introduction into the 

Community would not 

have a harmful effect 

on the conservation 

status of the species or 

on the extent of the 

territory occupied by 

the relevant population 

of the species, taking 

account of the current 

or anticipated level of 

trade. This opinion 

shall be valid for 

subsequent imports as 

long as the 

abovementioned 

aspects have not 

changed significantly 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6.  

тачка 1. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста;  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 4. став 2. тачка 4. 

да је овлашћена научна 

и стручна 

организација, на 

основу доступних 

података и 

документације, 

утврдила да уношење у 

Републику Србију нема 

штетан утицај на 

статус очувања врсте 

или на величину 

територије коју 

заузима одговарајућа 

популација те врсте 

узимајући у обзир 

садашњи или 

предвиђени ниво 

трговине; 
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4.2.b the applicant provides 

documentary evidence 

that the intended 

accommodation for a 

live specimen at the 

place of destination is 

adequately equipped to 

conserve and care for it 

properly 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 4. став 2. тачка 4. 

да је подносилац 

захтева дао на увид 

документа којима се 

доказује да је смештај 

за живе примерке у 

одредишту 

одговарајуће опремљен 

за њихово примерено 

држање и негу; 
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4.2.c the conditions referred 

to in paragraph 1(b)(i), 

(e) and (f) have been 

met 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

  

Потпуно 

усклађено 

 

 

 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 4. став 2. тачка 1. 

да је подносилац 

захтева доставио 

документацију којом се 

доказује да су 

примерци набављени у 

складу са законским 

прописима о заштити 

одређених врста у 

држави извоза или 

поновног извоза. У 

случају увоза 

примерака врста из 

Прилога II који су дати 

у Додацима 

Конвенције, 

подносилац захтева 

прилаже извозну 

дозволу или потврду о 

поновном извозу коју 

је у складу са 

Конвенцијом издао 

надлежни орган 

државе извоза или 

државе поновног 

извоза или њихову 

копију; 

члан 4. став 2. тачка 4. 

да је овлашћена научна 
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4.3 The introduction into 

the Community of 

specimens of the 

species listed in Annex 

C shall be subject to 

completion of the 

necessary checks and 

the prior presentation, 

at the border customs 

office at the point of 

introduction, of an 

import notification and 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 5. став 1. 

Примерци заштићених 

врста из Прилога ИИИ, 

могу се унети у 

Републику Србију 

после стављања на 

увид испуњеног 

обрасца обавештења о 

увозу из Прилога XI, 

који је одштампан уз 

овај правилник и чини 

његов саставни део, 

мишљења овлашћене 

научне и стручне 

организације и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења, и: 
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4.3.a in the case of export 

from a country 

mentioned in relation 

to the species 

concerned in Annex C, 

the applicant shall 

provide documentary 

evidence, by means of 

an export permit issued 

in accordance with the 

Convention by an 

authority of that 

country competent for 

the purpose, that the 

specimens have been 

obtained in accordance 

with the national 

legislation on the 

conservation of the 

species concerned 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 5. став 1. тачка 1. 

извозне дозволе коју је 

у складу са 

Конвенцијом издао 

надлежни орган 

државе извоза ако се 

ради о увозу из државе 

која је назначена уз 

име те врсте у Прилогу 

III или  
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4.3.b in the case of export 

from a country not 

mentioned in relation 

to the species 

concerned in Annex C 

or re-export from any 

country, the applicant 

shall present an export 

permit, a re-export 

certificate or a 

certificate of origin 

issued in accordance 

with the Convention 

by an authority of the 

exporting or re-

exporting country 

competent for the 

purpose 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 5. став 1. тачка 2. 

извозне дозволе, 

потврде о поновном 

извозу или потврде о 

пореклу коју је у 

складу са Конвенцијом 

издао надлежни орган 

државе извоза или 

државе поновног 

извоза ако се ради о 

увозу из свих других 

земаља, осим оне чије 

име стоји у 

напоменама уз име 

врсте у Прилогу III . 
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4.4 The introduction into 

the Community of 

specimens of the 

species listed in Annex 

D shall be subject to 

completion of the 

necessary checks and 

the prior presentation 

of an import 

notification at the 

border customs office 

at the point of 

introduction 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 6 .став 1. 

Примерци заштићених 

врста датих из Прилога 

IV, као и примерци 

заштићених врста из 

Прилога VII и VIII, 

који се не налазе и у 

Прилозима I, II и III, 

могу се унети у 

Републику Србију 

после стављања на 

увид испуњеног 

обрасца обавештења о 

увозу из Прилога XI 

овог правилника, 

мишљења овлашћене 

научне и стручне 

организације и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења 
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4.5 The conditions for the 

issuance of an import 

permit as referred to in 

paragraph 1(a) and (d) 

and in paragraph 2(a), 

(b) and (c) shall not 

apply to specimens for 

which the applicant 

provides documentary 

evidence 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 7. став 1. 

Услови за издавање 

увозне дозволе из 

члана 3. став 2. тач. 2) 

и 3) и члана 4. став 2. 

тач. 1) до 5) овог 

правилника не односе 

се на примерке за које 

подносилац захтева 

стави на увид 

документован доказ: 
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4.5.a that they had 

previously been legally 

introduced into or 

acquired in the 

Community and that 

they are, modified or 

not, being reintroduced 

into the Community; 

or 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 7. став 1. члан 1. 

да су они претходно 

законито унети у 

Републику Србију или 

стечени у њој и да се 

без обзира да ли су 

измењени или не, 

поновно уносе у 

Републику Србију, или 
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4.5.b that they are worked 

specimens that were 

acquired more than 50 

years previously 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 7. став 1. тачка 2. 

да представљају 

обрађене примерке 

који су стечени пре 

више од 50 година. 
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4.6 In consultation with 

the countries of origin 

concerned, in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 and taking 

account of any opinion 

from the Scientific 

Review Group, the 

Commission may 

establish general 

restrictions, or 

restrictions relating to 

certain countries of 

origin, on the 

introduction into the 

Community 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 21. став 1. 

Увоз врста из Прилога 

VI овог правилника је 

забрањен. 

ПРИЛОГ VI 

“Врсте из Прилога I и 

II на које се односи 

забрана увоза у 

Републику Србију из 

члана 21. Правилника  

 

Суспензије из Уредбе 

Комисије 359/2009 од 

30. априла 2009. 

године о суспензији 

уношења у Заједницу 

примерака одређених 

врста дивље флоре и 

фауне ” 
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4.6.a on the basis of the 

conditions referred to 

in paragraph 1(a)(i) or 

(e), of specimens of 

species listed in Annex 

A 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 21. став 1. 

Увоз врста из Прилога 

VI овог правилника је 

забрањен. 

ПРИЛОГ VI 

“Врсте из Прилога I и 

II на које се односи 

забрана увоза у 

Републику Србију из 

члана 21. Правилника  

 

Суспензије из Уредбе 

Комисије 359/2009 од 

30. априла 2009. 

године о суспензији 

уношења у Заједницу 

примерака одређених 

врста дивље флоре и 

фауне ” 
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4.6.b on the basis of the 

conditions referred to 

in paragraph 1(e) or 

paragraph 2(a), of 

specimens of species 

listed in Annex B 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 21. став 1. 

Увоз врста из Прилога 

VI овог правилника је 

забрањен. 

ПРИЛОГ VI 

“Врсте из Прилога I и 

II на које се односи 

забрана увоза у 

Републику Србију из 

члана 21. Правилника  

 

Суспензије из Уредбе 

Комисије 359/2009 од 

30. априла 2009. 

године о суспензији 

уношења у Заједницу 

примерака одређених 

врста дивље флоре и 

фауне ” 
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4.6.c of live specimens of 

species listed in Annex 

B which have a high 

mortality rate during 

shipment or for which 

it has been established 

that they are unlikely 

to survive in captivity 

for a considerable 

proportion of their 

potential life span 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 21. став 1. 

Увоз врста из Прилога 

VI овог правилника је 

забрањен. 

ПРИЛОГ VI 

“Врсте из Прилога I и 

II на које се односи 

забрана увоза у 

Републику Србију из 

члана 21. Правилника  

 

Суспензије из Уредбе 

Комисије 359/2009 од 

30. априла 2009. 

године о суспензији 

уношења у Заједницу 

примерака одређених 

врста дивље флоре и 

фауне ” 
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4.6.d of live specimens of 

species for which it has 

been established that 

their introduction into 

the natural 

environment of the 

Community presents 

an ecological threat to 

wild species of fauna 

and flora indigenous to 

the Community 

The Commission shall 

on a quarterly basis 

publish a list of such 

restrictions, if any, in 

the Official Journal of 

the European 

Communities.7. Where 

special cases of 

transhipment, air 

transfer or rail 

transport occur 

following introduction 

into the Community, 

derogations from 

completion of the 

checks and 

presentations of import 

documents at the 

border customs office 

at the point of 

introduction which are 

referred to in 

paragraphs 1 to 4 shall 

be granted in 

accordance with the 

procedure laid down in 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 21. став 1. 

Увоз врста из Прилога 

VI овог правилника је 

забрањен. 

ПРИЛОГ VI 

“Врсте из Прилога I и 

II на које се односи 

забрана увоза у 

Републику Србију из 

члана 21. Правилника  

 

Суспензије из Уредбе 

Комисије 359/2009 од 

30. априла 2009. 

године о суспензији 

уношења у Заједницу 

примерака одређених 

врста дивље флоре и 

фауне ” 
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5. 

5.1 

Export or re-export 

from the Community 

The export or re-export 

from the Community 

of specimens of the 

species listed in Annex 

A shall be subject to 

completion of the 

necessary checks and 

the prior presentation, 

at the customs office at 

which the export 

formalities are 

completed, of an 

export permit or re-

export certificate 

issued by a 

management authority 

of the Member State in 

which the specimens 

are located 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 1. 

Примерци заштићених 

врста из Прилога I и 

VII овог правилника 

могу се извозити и 

поновно извозити из 

Републике Србије 

после стављања на 

увид извозне дозволе 

или потврде о 

поновном извозу коју 

је издало 

Министарство и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

изношења. 
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5.2 An export permit for 

specimens of the 

species listed in Annex 

A may be issued only 

when the following 

conditions have been 

met 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 2. 

Извозна дозвола из 

става 1. овог члана за 

примерке врста из 

Прилога II и VII може 

се издати ако су 

испуњени следећи 

услови 
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5.2.a the competent 

scientific authority has 

advised in writing that 

the capture or 

collection of the 

specimens in the wild 

or their export will not 

have a harmful effect 

on the conservation 

status of the species or 

on the extent of the 

territory occupied by 

the relevant population 

of the species 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6.  

тачка 1. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста;  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 2. тачка 2. 

да је овлашћена научна 

и стручна 

организација, на 

основу доступних 

података, у писаном 

облику утврдила да 

хватање или 

сакупљање примерака 

из природе, или њихов 

извоз, неће имати 

штетан утицај на 

статус очувања тих 

врста или на величину 

територије коју 

заузима одговарајућа 

популација тих врста 
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5.2.b the applicant provides 

documentary evidence 

that the specimens 

have been obtained in 

accordance with the 

legislation in force on 

the protection of the 

species in question; 

where the application 

is made to a Member 

State other than the 

Member State of 

origin, such 

documentary evidence 

shall be furnished by 

means of a certificate 

stating that the 

specimen was taken 

from the wild in 

accordance with the 

legislation in force on 

its territory 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 2. тачка 1. 

подтачка 1. 

да је подносилац 

захтева предао 

документован доказ о 

томе:  

 

да су примерци 

набављени у 

Републици Србији у 

складу са важећим 

законима који уређују 

њихово узимање из 

природе,  

 

члан 8. став 2. тачка 1. 

подтачка 2. 

да су примерци 

набављени у 

Републици Србији у 

складу са 

Конвенцијом, 
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5.2.c the management 

authority is satisfied 

that 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 2. 

Део реченице није 

преносив, иначе је у 

целини усаглашено 

(видети цео члан у 

Правилнику где је овај 

део реченице Уредбе 

338/97 другачије 

структуиран) 



434 
 

 434 

5.2.ci any live specimen will 

be so prepared and 

shipped as to minimize 

the risk of injury, 

damage to health or 

cruel treatment 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 2. тачка 1. 

подтачка 5. 

да ће сваки живи 

примерак бити 

отпремљен на начин 

који на најмању могућу 

меру смањује ризик од 

повреде, нарушавања 

здравља или окрутног 

поступања; 
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5.2.cii the specimens of 

species not listed in 

Annex I to the 

Convention will not be 

used for primarily 

commercial purposes, 

or 

- in the case of export 

to a State party to the 

Convention of 

specimens of the 

species referred to in 

Article 3(1)(a) of this 

Regulation, an import 

permit has been issued 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 2. тачка 1. 

подтачка 4. 

да се примерци неће 

користити у 

комерцијалне сврхе, 

изузев примерака у 

складу са чланом 31. 

овог правилника 

члан 8. став 2. тачка 1. 

подтачка 3. 

да је издата увозна 

дозвола у случају 

извоза примерака врста 

из Додатка И 

Конвенције у неку од 

држава страна 

Конвенције, 
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5.2.d the management 

authority of the 

Member State is 

satisfied, following 

consultation with the 

competent scientific 

authority, that there are 

no other factors 

relating to the 

conservation of the 

species which militate 

against issuance of the 

export permit 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6.  

тачка 1. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста;  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 2. тачка 3. 

да је Министарство, на 

основу мишљења 

овлашћене научне и 

стручне организације, 

утврдило да не постоје 

други фактори који се 

односе на очување 

врста, а који спречавају 

издавање извозне 

дозволе 
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5.3 A re-export certificate 

may be issued only 

when the conditions 

referred to in 

paragraph 2 (c) and (d) 

have been met and 

when the applicant 

provides documentary 

evidence that the 

specimens 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 3. 

Потврда о поновном 

извозу може се издати 

ако су испуњени 

услови из става 2. 

тачка 1) подтач. (3), (4) 

и (5) и тачка 3) овог 

члана и ако 

подносилац захтева 

достави документован 

доказ да су примерци 

5.3.a were introduced into 

the Community in 

accordance with the 

provisions of this 

Regulation 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 3. тачка 1.  

унети у Републику 

Србију у складу са 

овим правилником; 
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5.3.b if introduced into the 

Community before the 

entry into force of this 

Regulation, were 

introduced in 

accordance with the 

provisions of 

Regulation (EEC) No 

3626/82 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 3. тачка 3. 

законито унети у 

Републику Србију пре 

почетка примене овог 

правилника и 

Конвенције у 

Републици Србији. 

5.3.c if introduced into the 

Community before 

1984, entered 

international trade in 

accordance with the 

provisions of the 

Convention 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 3. тачка 2. 

уведени у међународну 

трговину у складу са 

Конвенцијом, ако су 

унети у Републику 

Србију пре 28. маја 

2002. године; 
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5.3.d were legally 

introduced into the 

territory of a Member 

State before the 

provisions of the 

Regulations referred to 

in (a) and (b) or of the 

Convention became 

applicable to them, or 

became applicable in 

that Member State 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

.  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 8. став 3. тачка 3. 

законито унети у 

Републику Србију пре 

почетка примене овог 

правилника и 

Конвенције у 

Републици Србији 
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5.4 The export or re-export 

from the Community 

of specimens of the 

species listed in 

Annexes B and C shall 

be subject to 

completion of the 

necessary checks and 

the prior presentation, 

at the customs office at 

which the export 

formalities are 

completed, of an 

export permit or re-

export certificate 

issued by a 

management authority 

of the Member State in 

whose territory the 

specimens are located. 

An export permit may 

be issued only when 

the conditions referred 

to in paragraph 2 (a), 

(b), (c) (i) and (d) have 

been met. 

A re-export certificate 

may be issued only 

when the conditions 

referred to in 

paragraph 2 (c) (i) and 

(d) and in paragraph 3 

(a) to (d) have been 

met 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 9. став 1. 

Примерци врста из 

Прилога II, III и VIII 

овог правилника могу 

се извозити и поновно 

извозити из Републике 

Србије после стављања 

на увид извозне 

дозволе или потврде о 

поновном извозу коју 

је издало 

Министарство и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

изношења 

члан 9. став 2. 

Извозна дозвола из 

става 1. овог члана 

може се издати ако су 

испуњени услови из 

члана 8. став 2. тачка 1) 

подтач. (1), (2) и (5) и 

тач. 2) и 3) овог 

правилника.  

члан 9. став 3. 

Потврда о поновном 

извозу може се издати 
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5.5 Where an application 

for a re-export 

certificate concerns 

specimens introduced 

into the Community 

under an import permit 

issued by another 

Member State, the 

management authority 

must first consult the 

management authority 

which issued the 

permit. The 

consultation 

procedures and the 

cases in which 

consultation is 

necessary shall be 

established in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

поступање и 

процедуре које 

су специфичне 

за државе 

чланице ЕУ, а 

не за државе 

које нису 

чланице ЕУ. 
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5.6.i The conditions for the 

issuance of an export 

permit or re-export 

certificate as referred 

to in paragraph 2 (a) 

and (c) (ii) shall not 

apply to: 

worked specimens that 

were acquired more 

than 50 years 

previously 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

 

 

 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 10. став1. 

Услови за издавање 

извозне дозволе или 

потврде о поновном 

извозу из члана 8. став 

2. тачка 1) подтач. (3) и 

(4) и тачка 2) овог 

правилника, не односе 

се на: 

члан 10. став 1. тачка 1. 

обрађене примерке 

који су стечени пре 

више од 50 година; 
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5.6.ii dead specimens and 

parts and derivatives 

thereof for which the 

applicant provides 

documentary evidence 

that they were legally 

acquired before the 

provisions of this 

Regulation, or of 

Regulation (EEC) No 

3626/82 or of the 

Convention became 

applicable to them 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 10. став1. тачка 2. 

мртве примерке, 

њихове делове и 

деривате за које 

подносилац захтева 

пружи одговарајући 

доказ да су законито 

стечени пре него што 

су се на њих почеле 

примењивати одредбе 

Конвенције и одредбе 

овог правилника. 
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5.7.a The competent 

scientific authority in 

each Member State 

shall monitor the 

issuance of export 

permits by that 

Member State for 

specimens of species 

listed in Annex B and 

actual exports of such 

specimens. Whenever 

such scientific 

authority determines 

that the export of 

specimens of any such 

species should be 

limited in order to 

maintain that species 

throughout its range at 

a level consistent with 

its role in the 

ecosystem in which it 

occurs, and well above 

the level at which that 

species might become 

eligible for inclusion in 

Annex A in 

accordance with 

Article 3 (1) (a) or (b) 

(i), the scientific 

authority shall advise 

the competent 

management authority, 

in writing, of suitable 

measures to be taken to 

limit the issuance of 

export permits for 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6.  

тачке 1. и 

9.  Закон 

о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста;  

 

9) и друге стручне послове 

везане за спровођење 

потврђених међународних 

уговора. 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

Члан 9. Став 1. 

Примерци врста из 

Прилога II, III и VIII 

овог правилника могу 

се извозити и поновно 

извозити из Републике 

Србије после стављања 

на увид извозне 

дозволе или потврде о 

поновном извозу коју 

је издало 

Министарство и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

изношења.  

 

члан 9. став 2. 

Извозна дозвола из 

става 1. овог члана 

може се издати ако су 

испуњени услови из 

члана 8. став 2. тачка 1) 

подтач. (1), (2) и (5) и 

тач. 2) и 3) овог 

правилника.  

 

члан 9. став 3. 

Потврда о поновном 

извозу може се издати 



445 
 

 445 

5.7.b Whenever a 

management authority 

is advised of the 

measures referred to in 

(a), it shall inform and 

send comments to the 

Commission which 

shall, if appropriate, 

recommend 

restrictions on exports 

of the species 

concerned in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

обавезу 

управног органа 

државе чланице 

ЕУ да обавести 

Комисију о 

потреби за 

ограничавање 

извоза 

одређених 

врста. 
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6. 

 

 

 

6.1 

Rejection of 

applications for 

permits and certificates 

referred to in Articles 

4, 5 and 10 

When a Member State 

rejects an application 

for a permit or 

certificate in a case of 

significance in respect 

of the objectives of this 

Regulation, it shall 

immediately inform 

the Commission of the 

rejection and of the 

reasons for rejection 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

обавезу 

управног органа 

државе чланице 

ЕУ која одбије 

издавање 

дозволе да  

обавести 

Комисију о 

одбијању и 

разлозима за 

одбијање. 
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6.2 The Commission shall 

communicate 

information received in 

accordance with 

paragraph 1 to the 

other Member States in 

order to ensure 

uniform application of 

this Regulation 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

обавезу 

Комисије да 

обавести остале 

државе чланице 

ЕУ о одбијању 

захтева за 

издавање 

дозволе једне 

од држава 

чланица и 

разлозима за 

одбијање. 
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6.3 When an application is 

made for a permit or 

certificate relating to 

specimens for which 

such an application has 

previously been 

rejected, the applicant 

must inform the 

competent authority to 

which the application 

is submitted of the 

previous rejection 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Прилог X 

Тачка 1.1.4. 

Ако се подноси захтев 

за дозволу за примерке 

за које је претходни 

захтев био одбијен, 

подносилац захтева 

дужан је да обавести 

Министарство о 

претходном одбијању 

захтева. 
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6.4.a Member States shall 

recognize the rejection 

of applications by the 

competent authorities 

of the other Member 

States, where such 

rejection is based on 

the provisions of this 

Regulation 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

обавезу држава 

чланица ЕУ да 

препознају 

одбијање 

издавања 

дозволе од 

стране друге 

државе чланице 

ЕУ. 

  

6.4.b However, this need not 

apply where the 

circumstances have 

significantly changed 

or where new evidence 

to support an 

application has become 

available. In such 

cases, if a management 

authority issues a 

permit or certificate, it 

shall inform the 

Commission thereof, 

stating the reasons for 

issuance 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

обавезу 

управног органа 

државе чланице 

ЕУ да обавести 

Комисију о 

издавању 

дозволе у 

случају да су се 

околности 

промениле од 

претходно 

одбијеног 

захтева. 
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7. 

7.1 

Derogations 

Specimens born and 

bred in captivity or 

artificially propagated 

  Непреносиво Назив одредбе 

је другачије 

структуиран у 

националном 

прописима 

Републике 

Србије. 
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7.1.a Save where Article 8 

applies, specimens of 

species listed in Annex 

A that have been born 

and bred in captivity or 

artificially propagated 

shall be treated in 

accordance with the 

provisions applicable 

to specimens of 

species listed in Annex 

B 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС ”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 31. 

С примерцима врста из 

Прилога И овог 

правилника који су 

рођени и узгојени у 

заточеништву или 

вештачки размножени 

поступаће се у складу 

са одредбама које се 

примењују на 

примерке врста из 

Прилога II овог 

правилника, осим у 

случају сврхе из члана 

23. став 1. овог 

правилника. 
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7.1.b In the case of 

artificially propagated 

plants, the provisions 

of Articles 4 and 5 

may be waived under 

special conditions laid 

down by the 

Commission, relating 

to 

  Неперносиво Одредба се 

односи на 

могућност 

примене 

изузећа за 

вештачки 

размножене 

биљке под 

посебним 

условима које 

прописује 

Комисија. 

  

7.1.bi the use of 

phytosanitary 

certificates 

  Неперносиво Одредба се 

односи на 

доношење 

критеријума од 

стране 

Комисије за 

коришћење 

фитосанитарних 

сертификата. 
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7.1.bii trade by registered 

commercial traders and 

by the scientific 

institutions referred to 

in paragraph 4 of this 

Article 

  Неперносиво Одредба се 

односи на 

доношење 

критеријума од 

стране 

Комисије за 

изузеће за 

трговину 

биљака које 

потичу из 

вештачког 

узгоја. 

  

7.1.biii trade in hybrids   Неперносиво Одредба се 

односи на 

доношење 

критеријума од 

стране 

Комисије за 

изузеће за 

трговину 

хибридима. 
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7.1.c The criteria for 

determining whether a 

specimen has been 

born and bred in 

captivity or artificially 

propagated and 

whether for 

commercial purposes, 

as well as the special 

conditions referred to 

in (b), shall be 

specified by the 

Commission in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

(Европска 

комисија је 

донела 

Уредбу 

865/06 са 

циљем 

дефинисања 

критеријума, 

а 

подзаконски 

акт је 

усаглашен са 

њеним 

одредбама) 

 
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 29. 

Примерак биљне врсте 

сматраће се вештачки 

размноженим ако 

Министарство, након 

прибављеног 

мишљења овлашћене 

научне и стручне 

организације, утврди:  

1) да примерак биљне 

врсте потиче од биљке 

узгојене из семена, 

саднице, резнице, 

калуса, другог биљног 

ткива, спора или 

других пропагула под 

контролисаним 

условима, тј. у средини 

која није природна и 

којом човек у знатној 

мери манипулише, што 

може обухватити 

обрађивање тла, 

ђубрење, контролу 

корова, наводњавање 

или расадне поступке 

попут пресађивања у 

саксије или заштиту од 

временских услова;  

2) да је узгојени 
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7.2.a Transit 

By way of derogation 

from Article 4, where a 

specimen is in transit 

through the 

Community, checks 

and presentation at the 

border customs office 

at the point of 

introduction of the 

prescribed permits, 

certificates and 

notifications shall not 

be required 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

изузеће код 

транзита 

примерка кроз 

ЕУ која је 

непримењива у 

РС.  

 

 Напомена: 

Видети образложење 

код 7.2.б. 
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7.2.b In the case of species 

listed in the Annexes 

in accordance with 

Article 3 (1) and 

Article 3 (2) (a) and 

(b), the derogation 

referred to in (a) shall 

apply only where a 

valid export or re-

export document 

provided for by the 

Convention, relating to 

the specimens that it 

accompanies and 

specifying the 

destination of the 

specimens, has been 

issued by the 

competent authorities 

of the exporting or re-

exporting third 

country. 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 12. 

Транзит кроз 

Републику Србију 

примерака врста из 

Прилога I до IX овог 

правилника обавезно 

се пријављује у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења.  

За транзит примерака 

врста из става 1. овог 

члана потребно је 

ставити на увид 

одговарајућу 

документацију државе 

извоза из које је 

видљиво коначно 

одредиште. За врсте из 

Прилога I, II и III овог 

правилника потребно 

је ставити на увид 

важећу извозну 

дозволу или потврду о 

поновном извозу коју 

је издао надлежни 

управни орган државе 

извоза или поновног 

извоза у складу са 

Конвенцијом. 
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7.2.c If the document 

referred to in (b) has 

not been issued before 

export or re-export, the 

specimen must be 

seized and may, where 

applicable, be 

confiscated unless the 

document is submitted 

retrospectively in 

compliance with the 

члан 92. 

став 1. 

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. 

Потпуно 

усклађено 
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conditions specified by 

the Commission in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  

 

 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 37. став 1. тачка 1. 

Изузетно од одредбе 

члана 35. став 2. овог 

правилника, а под 

условом да увозник 

или извозник након 

пристизања или пре 

отпреме пошиљке 

обавести 

Министарство о 

разлозима због којих 

дозволе и потврде из 

чл. 3, 4, 8. и 9. овог 

правилника нису 

благовремено 

прибављене, исте се 

могу издати накнадно 

за примерке врста из 

Прилога II и III овог 

правилника, као и за 

примерке врста из 

Прилога I овог 

правилника, који 

испуњавају услове из 

чл. 7. и 10. овог 

правилника ако:  

1) Министарство у 

консултацији са 

надлежним управним 

органом друге државе 
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7.3 Personal and 

household effects 

By way of derogation 

from Articles 4 and 5, 

the provisions therein 

shall not apply to dead 

specimens, parts and 

derivatives of species 

listed in Annexes A to 

D which are personal 

or household effects 

being introduced into 

the Community, or 

exported or re-

exported therefrom, in 

compliance with 

provisions that shall be 

specified by the 

Commission in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

 

 

 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 13. став 1. 

Изузетно од чл. 3, 4, 5. 

и 6. овог правилника за 

увоз или поновни увоз 

у Републику Србију 

мртвих примерака, 

делова и деривата који 

представљају личне 

или кућне ствари, није 

потребно:  

1) прибавити увозну 

дозволу Републике 

Србије за врсте из 

Прилога I и II овог 

правилника;  

2) попунити 

обавештење о увозу у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења за врсте из 

Прилога III и IV, као и 

врсте из Прилога VII и 

VIII које нису дате у 

Прилогу I и II овог 

правилника.  

Изузеће из става 1. 

овог члана не 

примењује се на личне 

и кућне ствари које се 

користе за остварење 
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7.4 Scientific institutions 

The documents 

referred to in Articles 

4, 5, 8 and 9 shall not 

be required in the case 

of non-commercial 

loans, donations and 

exchanges between 

scientists and scientific 

institutions, registered 

by the management 

authorities of the 

States in which they 

are located, of 

herbarium specimens 

and other preserved, 

dried or embedded 

museum specimens, 

and of live plant 

material, bearing a 

label, the model for 

which has been 

determined in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 or a similar 

label issued or 

approved by a 

management authority 

of a third country 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС” бр. 99/09 и 06/14) 

члан 15. став 1. 

Дозволе из чл. 3, 4, 5, 

8. и 9. овог 

правилника, мишљења 

и обавештења из члана 

6. овог правилника 

нису обавезни ако се 

ради о конзервираним, 

осушеним или на неки 

други начин очуваним 

музејским 

примерцима, 

примерцима из 

хербаријума, живом 

биљном материјалу, у 

случају када се они 

позајмљују, поклањају 

или размењују у 

некомерцијалне сврхе 

међу научницима и 

научним установама 

које су регистроване 

при надлежном органу 

државе у којој се 

налазе, а пошиљка 

одређених примерака 

је обележена етикетом 

из Прилога XII, који је 

одштампан уз овај 

правилник и чини 
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8. 

 

8.1 

Provisions relating to 

the control of 

commercial activities 

1. The purchase, offer 

to purchase, 

acquisition for 

commercial purposes, 

display to the public 

for commercial 

purposes, use for 

commercial gain and 

sale, keeping for sale, 

offering for sale or 

transporting for sale of 

specimens of the 

species listed in Annex 

A shall be prohibited 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 1. 

Није дозвољена 

продаја, куповина, 

подношење понуде за 

куповину, стицање у 

комерцијалне сврхе, 

излагање јавности ради 

стицања добити, 

коришћење у сврху 

стицања добити, 

држање ради продаје, 

нуђење на продају, 

превоз ради продаје, 

најам и размена 

примерака врста из 

Прилога I и VII овог 

правилника. 
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8.2 Member States may 

prohibit the holding of 

specimens, in 

particular live animals 

of the species listed in 

Annex A 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

могућност да 

поједине 

државе чланице 

ЕУ донесу 

забрану држања 

живих 

примерака 

животиња, 

поготово са 

додатка А. 
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8.3.a In accordance with the 

requirements of other 

Community legislation 

on the conservation of 

wild fauna and flora, 

exemption from the 

prohibitions referred to 

in paragraph 1 may be 

granted by issuance of 

a certificate to that 

effect by a 

management authority 

of the Member State in 

which the specimens 

are located, on a case-

by-case basis where 

the specimens: 

(a) were acquired in, or 

were introduced into, 

the Community before 

the provisions relating 

to species listed in 

Appendix I to the 

Convention or in 

Annex C1 to 

Regulation (EEC) No 

3626/82 or in Annex A 

became applicable to 

the specimens; or 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 2. тачка 1. 

Изузетно, 

Министарство може да 

одобри радње из става 

1. овог члана, ако је 

испуњен један од 

следећих услова:  

примерци су стечени 

или унети у Републику 

Србију у складу са 

прописима из области 

заштите природе пре 

ступања на снагу 

одредаба Конвенције 

које се примењују на 

врсте из Додатка I 

Конвенције или 

одредаба правилника 

за врсте из Прилога I 

овог правилника; 
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8.3.b are worked specimens 

that were acquired 

more than 50 years 

previously 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 2. тачка 3. 

примерци су обрађени 

и стечени пре више од 

50 година 

8.3.c were introduced into 

the Community in 

compliance with the 

provisions of this 

Regulation and are to 

be used for purposes 

which are not 

detrimental to the 

survival of the species 

concerned 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Сужбени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

члан 23. став 2. тачка 4.  

примерци су унети у 

Републику Србију у 

складу са овим 

правилником и 

употребљаваће се у 

сврхе које нису штетне 

за опстанак популација 

одређене врсте 
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8.3.d are captive-born and 

bred specimens of an 

animal species or 

artificially propagated 

specimens of a plant 

species or are parts or 

derivatives of such 

specimens 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 2. тачка 5. 

ради се о примерцима 

животињских врста 

рођених и узгојених у 

заточеништву, 

примерцима вештачки 

размножених биљних 

врста, или о деловима 

и дериватима таквих 

примерака 
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8.3.e are required under 

exceptional 

circumstances for the 

advancement of 

science or for essential 

biomedical purposes 

pursuant to Council 

Directive 86/609/EEC 

of 24 November 1986 

on the approximation 

of laws, regulations 

and administrative 

provisions of the 

Member States 

regarding the 

protection of animals 

used for experimental 

and other scientific 

purposes (6) where the 

species in question 

proves to be the only 

one suitable for those 

purposes and where 

there are no specimens 

of the species which 

have been born and 

bred in captivity 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 2. тачка 6.  

примерци су потребни 

за напредовање науке 

или за нужне 

биомедицинске сврхе 

ако се докаже да је 

дотична врста једина 

одговарајућа за те 

сврхе и ако нема 

примерака те врсте 

који су рођени и 

узгојени у 

заточеништву или 

вештачки размножени 
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8.3.f are intended for 

breeding or 

propagation purposes 

from which 

conservation benefits 

will accrue to the 

species concerned 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 2. тачка 7.  

примерци су намењени 

за узгој или 

размножавање у корист 

очувања врсте 

8.3.g are intended for 

research or education 

aimed at the 

preservation or 

conservation of the 

species 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 2. тачка 8.  

примерци су намењени 

за истраживање или 

образовање ради 

очувања врсте 
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8.3.h originate in a Member 

State and were taken 

from the wild in 

accordance with the 

legislation in force in 

that Member State 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 23. став 2. тачка 2.  

примерци пореклом из 

Републике Србије 

узети су из природе у 

складу са прописима из 

области заштите 

природе 
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8.4 General derogations 

from the prohibitions 

referred to in 

paragraph 1 based on 

the conditions referred 

to in paragraph 3, as 

well as general 

derogations with 

regard to species listed 

in Annex A in 

accordance with 

Article 3 (1) (b) (ii) 

may be defined by the 

Commission in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18. Any such 

derogations must be in 

accordance with the 

requirements of other 

Community legislation 

on the conservation of 

wild fauna and flora 

  Непреносиво Одредба се 

односи на 

доношење 

додатних 

изузећа од 

стране 

Комисија, која 

се дефинишу у 

складу са 

претходним 

ставом и 

чланом 18 

уредбе. 

  



470 
 

 470 

8.5 The prohibitions 

referred to in 

paragraph 1 shall also 

apply to specimens of 

the species listed in 

Annex B except where 

it can be proved to the 

satisfaction of the 

competent authority of 

the Member State 

concerned that such 

specimens were 

acquired and, if they 

originated outside the 

Community, were 

introduced into it, in 

accordance with the 

legislation in force for 

the conservation of 

wild fauna and flora 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 24. став 1. тачка 1. 

Није дозвољена 

продаја, куповина, 

подношење понуде за 

куповину, стицање у 

комерцијалне сврхе, 

излагање јавности ради 

стицања добити, 

коришћење у сврху 

стицања добити, 

држање ради продаје, 

нуђење на продају, 

превоз ради продаје, 

најам и размена 

примерака врста из 

Прилога II овог 

правилника. 

члан 24. став 1. тачка 2. 

Изузетно, 

Министарство може да 

дозволи радње из става 

1. овог члана, ако је 

испуњен један од 

следећих услова:  

1) примерци су стечени 

у Републици Србији у 

складу са прописима из 

области заштите 

природе;  
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8.6 The competent 

authorities of the 

Member States shall 

have discretion to sell 

any specimen of the 

species listed in 

Annexes B to D they 

have confiscated under 

this Regulation, 

provided that it is not 

thus returned directly 

to the person or entity 

from whom it was 

confiscated or who 

was party to the 

offence. Such 

specimens may then be 

treated for all purposes 

as if they had been 

legally acquired 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 47. став 2. тачка 4. 

Ако поступање са 

трајно одузетим 

примерцима живих 

животиња из става 1. 

овог члана није могуће, 

Министарство доноси 

одлуку о: 

 уступању правном 

лицу у комерцијалне 

сврхе под условом:  

(1) да има дозволу за 

узгој и вештачко 

размножавање у 

комерцијалне сврхе,  

(2) да је регистровано 

при Секретаријату 

Конвенције, ако се 

ради о примерцима 

врста из Додатка I 

Конвенције;  

 

члан 47. став 2. Ттчка 

5. 

продаји, под условом:  

(1) да се примерци 

неће препродати,  

(2) да су примерци 
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9. 

9.1 

Movement of live 

specimens 

Any movement within 

the Community of a 

live specimen of a 

species listed in Annex 

A from the location 

indicated in the import 

permit or in any 

certificate issued in 

compliance with this 

Regulation shall 

require prior 

authorization from a 

management authority 

of the Member State in 

which the specimen is 

located. In other cases 

of movement, the 

person responsible for 

moving the specimen 

must be able, where 

applicable, to provide 

proof of the legal 

origin of the specimen 

 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 26. став 1. 

За сваки премештај 

(превоз, селидба, ново 

настањивање, промена 

пребивалишта итд.) 

неког живог примерка 

врста из Прилога I овог 

правилника са места 

назначеног у увозној 

дозволи или у потврди 

издатој у складу са 

овим правилником, 

Министарство издаје 

потврду на обрасцу из 

Прилога XII овог 

правилника. 

члан 26. став 2. тачка 

1. 

Потврда из става 1. 

овог члана може се 

издати под условом да:  

1) лице одговорно за 

пренос примерка 

достави документацију 

из које је видљиво да је 

примерак прибављен у 

складу са прописима из 

области заштите 

природе; 



473 
 

 473 

9.2.a Such authorization 

shall: 

be granted only when 

the competent 

scientific authority of 

such Member State or, 

where the movement is 

to another Member 

State, the competent 

scientific authority of 

the latter, is satisfied 

that the intended 

accommodation for a 

live specimen at the 

place of destination is 

adequately equipped to 

conserve and care for it 

properly 

(*) члан 

94. став 

11. 

 

 

члан 28. 

став 5. и 

став 6. 

тачка 3. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама 

 

У поступку издавања 

дозвола, односно исправа из 

става 2. овог члана 

Министарство пробавља 

стручно мишљење одређене 

научне и стручне 

организације. 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

 

3) услове за држање живих 

примерака животињских и 

биљних дивљих врста у 

заточеништву; 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 26. став 2. тачка 2. 

С 

Потврда из става 1. 

овог члана може се 

издати под условом да:  

овлашћена научна и 

стручна организација 

изда писано стручно 

мишљење из којег 

произлази да је 

смештај који је 

намењен живом 

примерку у месту у 

које се шаље 

одговарајуће опремљен 

за његово примерено 

држање и негу. 
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9.2.b be confirmed by 

issuance of a 

certificate 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 26. став 1. 

За сваки премештај 

(превоз, селидба, ново 

настањивање, промена 

пребивалишта итд.) 

неког живог примерка 

врста из Прилога I овог 

правилника са места 

назначеног у увозној 

дозволи или у потврди 

издатој у складу са 

овим правилником, 

Министарство издаје 

потврду на обрасцу из 

Прилога XII овог 

правилника. 
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9.2.c where applicable, be 

immediately 

communicated to a 

management authority 

of the Member State in 

which the specimen is 

to be located 

  Непреносиво 
 

Односи се на 

комуникацију 

између 

управних 

органа држава 

чланица ЕУ 

 Одредба се односи на 

комуникацију 

премештаја живих 

примерака са додатка 

А између држава 

чланица ЕУ. 

9.3 However, no such 

authorization shall be 

required if a live 

animal must be moved 

for the purpose of 

urgent veterinary 

treatment and is 

returned directly to its 

authorized location 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Члан 26. Став 3.  

Потврда из става 1. 

овог члана није 

потребна ако жива 

животиња мора да се 

премести због хитног 

ветеринарског лечења, 

након чега ће бити 

враћена на место 

наведено у увозној 

дозволи или другој 

потврди 
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9.4 Where a live specimen 

of a species listed in 

Annex B is moved 

within the Community, 

the holder of the 

specimen may 

relinquish it only after 

ensuring that the 

intended recipient is 

adequately informed of 

the accommodation, 

equipment and 

practices required to 

ensure the specimen 

will be properly cared 

for 

члан 86. 

став 1. 

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. 

Потпуно    
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9.5 When any live 

specimens are 

transported into, from 

or within the 

Community or are held 

during any period of 

transit or transhipment, 

they shall be prepared, 

moved and cared for in 

a manner such as to 

minimize the risk of 

injury, damage to 

health or cruel 

treatment and, in the 

case of animals, in 

conformity with 

Community legislation 

on the protection of 

animals during 

transport 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 26. став 4. 

Живи примерци 

животиња који се 

превозе у Републику 

Србију, из Републике 

Србије или унутар ње, 

или претоварују, 

обавезно се 

припремају, превозе и 

негују на начин који на 

најмању могућу меру 

смањује ризик од 

повреде, нарушавања 

здравља или окрутног 

поступања, у складу са 

посебним прописима. 
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9.6 Under the procedure 

laid down in Article 

18, the Commission 

may establish 

restrictions on the 

holding or movement 

of live specimens of 

species in relation to 

which restrictions on 

introduction into the 

Community have been 

established in 

accordance with 

Article 4 (6) 

члан 86. 

став 4. и 

5. 

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 

Потпуно 

усклађено 

  Одредба се односи на 

могућност увођења 

ограничења за држање 

или транспорт 

примерака унутар ЕУ. 

Србија има законски 

основ за увођење 

поменутих 

ограничења. 



479 
 

 479 

10. Certificates to 

be issued 

On receiving an 

application, together 

with all the requisite 

supporting documents, 

from the person 

concerned and 

provided that all the 

conditions governing 

their issuance have 

been fulfilled, a 

management authority 

of a Member State may 

issue a certificate for 

the purposes referred 

to in Article 5 (2) (b), 

5 (3) and (4), Article 8 

(3) and Article 9 (2) 

(b) 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 35. став 1. 

Захтев за издавање 

дозвола и потврда на 

основу овог 

правилника подноси се 

Министарству у 

писаном облику. 

Члан 35. Став 5. 

У захтеву из става 1. 

овог члана подносилац 

захтева наводи 

истините податке, даје 

истините изјаве и 

информације, прилаже 

важећу документацију 

и доказ о уплаћеној 

административној 

такси. 
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11. Validity of and special 

conditions for permits 

and certificates 

(*) члан 

94. став 

11. 

Подзаконски акт детаљно 

регулише садржај предметне 

одредбе везано за 

прекогранични промет 

дивљим врстама  

Потпуно 

усаглашено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

6.Рок важења дозвола и 

потврда 

Члан 43. 

 

11.1 Without prejudice to 

stricter measures 

which the Member 

States may adopt or 

maintain, permits and 

certificates issued by 

the competent 

authorities of the 

Member States in 

accordance with this 

Regulation shall be 

valid throughout the 

Community 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

односе држава чланица 

у погелду валидности 

дозвола и потврда 

унутар ЕУ. 
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11.2.a However, any such 

permit or certificate, as 

well as any permit or 

certificate issued on 

the basis of it, shall be 

deemed void if a 

competent authority or 

the Commission, in 

consultation with the 

competent authority 

which issued the 

permit or certificate, 

establishes that it was 

issued on the false 

premise that the 

conditions for its 

issuance were met 

члан 94. 

став 6. 

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;  

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  

Потпуно 

усклађено 

.   

11.2.b Specimens situated in 

the territory of a 

Member State and 

covered by such 

documents shall be 

seized by the 

competent authorities 

of that Member State 

and may be 

confiscated 

члан 92. 

став 1. 

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. 

Потпуно 

усклађено 
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11.3 Any permit or 

certificate issued in 

accordance with this 

Regulation may 

stipulate conditions 

and requirements 

imposed by the issuing 

authority to ensure 

compliance with the 

provisions thereof. 

Where such conditions 

or requirements need 

to be incorporated in 

the design of permits 

or certificates, Member 

States shall inform the 

Commission thereof 

члан 88. 

став 2. 

 

 

 

 

 

члан 94. 

став 2. 

тачка 4. 

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. 

 

 

Дозвола из става 1. овог 

члана издаје се под следећим 

условима: 

4) другим условима 

прописаним у складу са овим 

законом.  

  

 

Потпуно 

усклађено  
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11.4 Any import permit 

issued on the basis of a 

copy of the 

corresponding export 

permit or re-export 

certificate shall be 

valid for the 

introduction of 

specimens into the 

Community only when 

accompanied by the 

original of the valid 

export permit or re-

export certificate 

члан 94. 

ст. 4., 8. и 

11. тач. 

1,2,3,4,5,6 

,7 

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. 

Сваку пошиљку строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста мора 

да прати дозвола, односно 

потврда у оригиналу. 

У складу са потврђеним 

међународним уговорима, а у 

циљу заштите  дивљих врста 

из става 1. овог члана 

Министар прописује:  

Потпуно 

уклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

3.1 

Примерци заштићених 

врста из Прилога I, 

могу се унети у 

Републику Србију 

после стављања на 

увид увозне дозволе 

коју је издало 

Министарство и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења 

4.1 

Примерци заштићених 

врста из Прилога II, 

могу се унети у 

Републику Србију 

после стављања на 

увид увозне дозволе 

коју је издало 

Министарство и 

окончања поступка у 

граничној царинској 

испостави на месту 

уношења. 

5.1.1. 

Примерци заштићених 
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11.5 The Commission shall 

establish time limits 

for the issuance of 

permits and certificates 

in accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

временска ограничења 

која успоставља 

Комисија  у погелду 

издавања дозвола и 

потврда унутар ЕУ. 



485 
 

 485 

12. 

 

12.1 

Places of introduction 

and export 

Member States shall 

designate customs 

offices for carrying out 

the checks and 

formalities for the 

introduction into and 

export from the 

Community, in order 

to assign to them a 

customs-approved 

treatment or use, 

within the meaning of 

Regulation (EEC) No 

2913/92, of specimens 

of species covered by 

this Regulation and 

shall state which 

offices are specifically 

intended to deal with 

live specimens. 

čлан 95. 

sтав 4. 

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 

Потпуно 

усклађено 
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12.2 All offices designated 

in accordance with 

paragraph 1 shall be 

provided with 

sufficient and 

adequately trained 

staff. Member States 

shall ensure that 

accommodation is 

provided in accordance 

with relevant 

Community legislation 

as regards the transport 

and accommodation of 

live animals and that, 

where necessary, 

adequate steps are 

taken for live plants 

члан 95. 

став 4. 

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 

Потпуно 

усклађено 

   

12.3 All offices designated 

in accordance with 

paragraph 1 shall be 

notified to the 

Commission which 

shall publish a list of 

them in the Official 

Journal of the 

European 

Communities 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезу држава 

чланица да информишу 

Комисију о царинским 

канцеларијама које су 

оспособљене да 

спроводе контроле у 

складу са одредбама 

ове уредбе. 
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12.4 In exceptional cases 

and in accordance with 

criteria defined under 

the procedure laid 

down in Article 18, a 

management authority 

may authorize the 

introduction into the 

Community or the 

export or re-export 

therefrom at a customs 

office other than one 

designated in 

accordance with 

paragraph 1 

члан 95. 

став 4. 

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 

Потпуно 

усклађено 

   

12.5 Member States shall 

ensure that at border 

crossing-points the 

public are informed of 

the implementing 

provisions of this 

Regulation 

члан 95. 

став 5. 

На граничним прелазима 

Министарство чини 

доступним јавности 

информације о условима и 

начину вршења 

прекограничног промета 

строго заштићених и 

заштићених дивљих врста. 

Потпуно 

усклађено 
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13.1.a Management 

and scientific 

authorities and 

other competent 

authorities 

Each Member State 

shall designate a 

management authority 

with primary 

responsibility for 

implementation of this 

Regulation and for 

communication with 

the Commission 

члан 28. 

став 2 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

 

члан 118. 

Важећег 

Закона о 

заштити 

природе 

Прекогранични промет из 

става 1. овог члана врши се 

на основу дозволе, односно 

исправе коју издаје 

министарство као надлежни 

орган државне управе за 

спровођење потврђених 

међународних уговора о 

прекограничном промету 

заштићених дивљих врста 

флоре и фауне. 

 

 

Надзор над применом 

одредаба овога закона и 

прописа донетих на основу 

овог закона врши 

Министарство, ако овим 

законом није другачије 

прописано. 

Потпуно 

услкађено 
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13.1.b Each Member State 

may also designate 

additional management 

authorities and other 

competent authorities 

to assist in 

implementation, in 

which case the primary 

management authority 

shall be responsible for 

providing the 

additional authorities 

with all the 

information required 

for correct application 

of this Regulation 

  Непреносиво .  Одредба се односи на 

државе чланице и 

њихову обавезу према 

Комисији унутар ЕУ. У 

Републици Србији, сви 

надлежни органи (са 

директним, као и са 

индиректним 

надлежностима везано 

за спровођење 

одредаба ЦИТЕС 

конвенције и везаних 

националних прописа) 

експлицитно су 

дефинисани одредбама 

прописа наведених у 

пољу 13.1.а 
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13.2 Each Member State 

shall designate one or 

more scientific 

authorities with 

appropriate 

qualifications whose 

duties shall be separate 

from those of any 

designated 

management authority 

члан 28. 

ст,6 и 7 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове 

који се односе на: 

 

1) утврђивање да ли увоз, 

извоз, поновни извоз или 

унос из мора угрожава 

опстанак у природи строго 

заштићених, заштићених и 

алохтоних дивљих врста; 

 

2) поступање са заплењеним 

и одузетим примерцима 

дивљих врста; 

 

3) услове за држање живих 

примерака дивљих врста у 

заточеништву; 

 

4) утврђивање да ли су 

примерци узгојени у 

заточеништву или вештачки 

размножени; 

 

5) обележавање примерака 

дивљих врста; 

 

6) утврђивање порекла 

примерака дивљих врста; 

 

7) пружање стручне помоћи 

министарству и другим 

надлежним органима при 

таксономском одређивању 

дивљих врста; 

Потпуно 

услкађено 

  Одредба се односи на 

државе чланице и 

њихову обавезу према 

Комисији унутар ЕУ. У 

Републици Србији, 

одређивање 

овлашћеног научне или 

стручне институције 

дефинисано је у Закону 

о заштити животне 

средине. 
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13.3.a 3. (a) Not later than 

three months before 

the date of application 

of this Regulation, 

Member States shall 

forward the names and 

addresses of the 

designated 

management 

authorities, other 

authorities competent 

to issue permits or 

certificates and 

scientific authorities to 

the Commission, 

which shall publish 

this information in the 

Official Journal of the 

European 

Communities within a 

month 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезу држава 

чланица да доставе 

Комисији имена и 

адресе надлежних 

управних органа. У 

Републици Србији, ова 

обавеза се испуњава у 

складу са одредбама 

ЦИТЕС Конвенције и 

комуницира ЦИТЕС 

Секретаријату. 
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13.3.b Each management 

authority referred to in 

paragraph 1 (a) shall, if 

so requested by the 

Commission, 

communicate to it 

within two months the 

names and specimen 

signatures of people 

authorized to sign 

permits or certificates, 

and impressions of the 

stamps, seals or other 

devices used to 

authenticate permits or 

certificates 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезу управних 

органа држава чланица 

да доставе Комисији 

имена особа и примере 

потписа особа 

овлашћених за 

издавање дозвола и 

потврда. У Републици 

Србији, ова обавеза се 

испуњава у складу са 

одредбама ЦИТЕС 

Конвенције и 

комуницира ЦИТЕС 

Секретаријату. 

13.3.c Member States shall 

communicate to the 

Commission any 

changes in the 

information already 

provided, not later than 

two months after the 

implementation of 

such change 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезу држава 

чланица да доставе 

Комисији измене 

података везане за 

претходна два става. 
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14.1.a Monitoring of 

compliance and 

investigation of 

infringements 

The competent 

authorities of the 

Member States shall 

monitor compliance 

with the provisions of 

this Regulation 

 

члан 118. 

став 1. 

Важећег 

Закона о 

заштити 

природе 

 

члан 119а 

Надзор над применом 

одредаба овога закона и 

прописа донетих на основу 

овог закона врши 

Министарство, ако овим 

законом није другачије 

прописано. 

 

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 

Потпуно 

усклађено 

  Одредба се односи на 

државе чланице и 

њихову обавезу према 

Комисији унутар ЕУ. У 

Републици Србији, 

управни, научни и 

други надлежни органи 

за спровођење ЦИТЕС 

конвенције и одредаба 

националних прописа 

којима се регулише 

прекогранични промет 

и трговина дивљим 

врстама одређени су 

делом у предметним 

Законима о заштити 

природе и  заштити 

животне средине, али и 

у одредбама Закона о 

Министарствима, и у 

случају надзорних 

органа везаних за 

контролу 

прекограничног 

промета у одредбама 

Царинског закона и  

Закона о безбедности 

државне границе. 
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14.1.b If, at any time, the 

competent authorities 

have reason to believe 

that these provisions 

are being infringed, 

they shall take the 

appropriate steps to 

ensure compliance or 

to instigate legal action 

члан 95. 

ст. 3 и 4 

 

 

 

 

 

 

 

члан 121. 

став 1. 

тачка 10., 

22. и 

23.А) 

 

 

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. 

 

У вршењу инспекцијског  

надзора инспектор је 

овлашћен да: 

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; 

22)  забрани држање, узгој и 

трговину примерцима строго 

заштићених, заштићених и 

Потпуно 

усклађено 

 

  Надзорни органи попут 

полиције, царине и 

инспекције за заштиту 

животне средине имају 

основ за 

санкционисање 

преступа везаних за 

прекогранични промет 

и трговину строго 

заштићеним и 

заштићеним врстама на 

основу члана 265.  ст.3, 

4 и 5. Кривичног 

законика. 
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14.1.c Member States shall 

inform the 

Commission and, in 

the case of species 

listed in the 

Appendices to the 

Convention, the 

Convention Secretariat 

of any steps taken by 

the competent 

authorities in relation 

to significant 

infringements of this 

Regulation, including 

seizures and 

confiscations 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

члан 51.  

О примени Конвенције 

Министарство израђује 

и доставља 

Секретаријату 

Конвенције годишњи и 

двогодишњи извештај 

о прекограничном 

промету примерака 

врста из Прилога I до 

IV овог правилника 

које се налазе у 

Додацима Конвенције.  

 

Годишњи извештај из 

става 1. овог члана 

садржи преглед 

података из члана 50. 

став 2. тач. 2) до 4) 

овог правилника.  

Двогодишњи извештај 

из става 1. овог члана 

садржи информације о 

мерама које је 

Република Србија 

предузела у циљу 

спровођења 

Конвенције. 
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14.2 The Commission shall 

draw the attention of 

the competent 

authorities of the 

Member States to 

matters whose 

investigation it 

considers necessary 

under this Regulation. 

Member States shall 

inform the 

Commission and, in 

the case of species 

listed in the 

Appendices to the 

Convention, the 

Convention Secretariat 

of the outcome of any 

subsequent 

investigation 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезу Комисије да 

информише државе 

чланице ЕУ о битним 

истрагама које су 

везане за област коју 

регулише ова уредба, 

као и обавезу држава 

чланица ЕУ да 

обавесте Комисију и 

ЦИТЕС Секретеријат о 

резултатима било које 

накнадне истраге. 
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14.3.a An enforcement group 

shall be established 

consisting of the 

representatives of each 

Member State's 

authorities with 

responsibility for 

ensuring the 

implementation of the 

provisions of this 

Regulation. The group 

shall be chaired by the 

representative of the 

Commission 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

формирање групе за 

надзор и спровођење 

ове уредбе на нивоу 

Еувропске Уније. 

14.3.b The enforcement 

group shall examine 

any technical question 

relating to the 

enforcement of this 

Regulation raised by 

the chairman, either on 

his own initiative or at 

the request of the 

members of the group 

or the committee 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

активности групе за 

надзор и спровођење 

ове уредбе на нивоу 

Еувропске Уније. 
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14.3.c The Commission shall 

convey the opinions 

expressed in the 

enforcement group to 

the committee 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

на обавезу Комисије да 

проследи мишљење 

одбору. 

15.1 Communication 

of information 

The Member States 

and the Commission 

shall communicate to 

one another the 

information necessary 

for implementing this 

Regulation. 

The Member States 

and the Commission 

shall ensure that the 

necessary steps are 

taken to make the 

public aware and 

inform it of the 

provisions regarding 

implementation of the 

Convention and of this 

Regulation and of the 

latter's implementing 

measures 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезу комуникације 

информација између 

држава чланица ЕУ, 

као и са Комисијом 

везано за спровођење 

одредби уредбе. 
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15.2 The Commission shall 

communicate with the 

Convention Secretariat 

so as to ensure that the 

Convention is 

effectively 

implemented 

throughout the territory 

to which this 

Regulation applies 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

на обавезу Комисије да 

комуницира са 

Секретаријатом 

Конвенције. 

15.3 The Commission shall 

immediately 

communicate any 

advice from the 

Scientific Review 

Group to the 

management 

authorities of the 

Member States 

concerned 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

на обавезу Комисије да 

проследи савете СРГ 

државама чланицама 

ЕУ. 
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15.4.a The management 

authorities of the 

Member States shall 

communicate to the 

Commission before 15 

June each year all the 

information relating to 

the preceding year 

required for drawing 

up the reports referred 

to in Article VIII.7 (a) 

of the Convention and 

equivalent information 

on international trade 

in all specimens of 

species listed in 

Annexes A, B and C 

and on introduction 

into the Community of 

specimens of species 

listed in Annex D. The 

information to be 

communicated and the 

format for its 

presentation shall be 

specified by the 

Commission in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

  Непреносиво .  Одредба се односи на 

на обавезу држава 

чланица ЕУ да 

проследе извештај о 

увозу, извозу и 

поновном извозу 

Комисији и 

Секретаријату 

Конвенције. 

У Републици Србији, 

ова обавеза се 

испуњава у складу са 

одредбама ЦИТЕС 

Конвенције. 



501 
 

 501 

15.4.b On the basis of the 

information referred to 

in (a), the Commission 

shall publish before 31 

October each year a 

statistical report on the 

introduction into, and 

the export and re-

export from, the 

Community of 

specimens of the 

species to which this 

Regulation applies and 

shall forward to the 

Convention Secretariat 

information on the 

species to which the 

Convention applies 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

на обавезу Комисије да 

објави извештај о 

увозу, извозу и 

поновном извозу који 

се прослеђује 

Секретаријату 

Конвенције. 
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15.4.c Without prejudice to 

Article 20, the 

management 

authorities of the 

Member States shall, 

before 15 June of each 

second year, and for 

the first time in 1999, 

communicate to the 

Commission all the 

information relating to 

the preceding two 

years required for 

drawing up the reports 

referred to in Article 

VIII.7 (b) of the 

Convention and 

equivalent information 

on the provisions of 

this Regulation that 

fall outside the scope 

of the Convention. The 

information to be 

communicated and the 

format for its 

presentation shall be 

specified by the 

Commission in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

на обавезу држава 

чланица ЕУ да 

проследе извештај о 

увозу, извозу и 

поновном извозу 

Комисији и 

Секретаријату 

Конвенције. 

У Републици Србији, 

ова обавеза се 

испуњава у складу са 

одредбама ЦИТЕС 

Конвенције. 
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15.4.d On the basis of the 

information referred to 

in (c), the Commission 

shall, before 31 

October of each 

second year, and for 

the first time in 1999, 

draw up a report on the 

implementation and 

enforcement of this 

Regulation 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

на обавезу Комисије да 

објави извештај о 

спровођењу уредбе и 

надзору. 

15.5 With a view to the 

preparation of 

amendments to the 

Annexes, the 

competent authorities 

of the Member States 

shall forward all 

relevant information to 

the Commission. The 

Commission shall 

specify the information 

required, in accordance 

with the procedure laid 

down in Article 18 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

на ажурирање прилога 

уредбе на нивоу ЕУ. 
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15.6 In accordance with 

Council Directive 

90/313/EEC of 7 June 

1990 on the freedom of 

access to information 

on the environment 

(7), the Commission 

shall take appropriate 

measures to protect the 

confidentiality of 

information obtained 

in implementation of 

this Regulation 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

доступност података 

од јавног интереса и 

мерама везаним за 

поверљивост 

информација. 

Ово је регулисано 

Законом о слободном 

приступу 

информацијама од 

јавног значаја. 
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16. 

16.1.a 

Sanctions 

Member States shall 

take appropriate 

measures to ensure the 

imposition of 

sanctions for at least 

the following 

infringements of this 

Regulation: 

introduction into, or 

export or re-export 

from, the Community 

of specimens without 

the appropriate permit 

or certificate or with a 

false, falsified or 

invalid permit or 

certificate or one 

altered without 

authorization by the 

issuing authority 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6. 

 

 

 

 

 

 

 

члан 126. 

став 5.и 

6. 

 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

 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)); 

 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6 казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

 

 

Потпуно 

усклађено 

  
Санкције везане за 

илегалну трговину 

угроженим врстама 

постоје и у Кривичном 

законику: 

 

члан 265 став.3.,.4., и 

.5. 

 

Ко противно 

прописима извезе или 

изнесе у иностранство 

строго 

заштићену, односно 

заштићену врсту 

биљака или животиња 

или увезе или унесе у 

Србију страну врсту 

биљака или животиња 

заштићену 

међународним 

уговорима и 

документима, казниће 

се затвором од три 

месеца до три године и 

новчаном казном. 

 

За покушај дела из 

става 3. овог члана ће 

се казнити. 

 

Строго заштићена или 

заштићена врста 

биљака или животиња 

из става 3. овог члана 

одузеће се 
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16.1.b failure to comply with 

the stipulations 

specified on a permit 

or certificate issued in 

accordance with this 

Regulation 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6а. 

 

 

 

 

 

члан 126. 

ст 5. и 6. 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

6А) врши или покуша  да 

изврши 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)); 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

 

Потпуно 

усклађено 

  
Санкције везане за 

илегалну трговину 

угроженим врстама 

постоје и у Кривичном 

законику: 

 

члан 265 став.3.,.4., и 

.5. 

 

Ко противно 

прописима извезе или 

изнесе у иностранство 

строго 

заштићену, односно 

заштићену врсту 

биљака или животиња 

или увезе или унесе у 

Србију страну врсту 

биљака или животиња 

заштићену 

међународним 

уговорима и 

документима, казниће 

се затвором од три 

месеца до три године и 

новчаном казном. 

 

За покушај дела из 

става 3. овог члана ће 

се казнити. 

 

Строго заштићена или 

заштићена врста 

биљака или животиња 

из става 3. овог члана 

одузеће се 
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16.1.c making a false 

declaration or 

knowingly providing 

false information in 

order to obtain a 

permit or certificate 

члан 94, 

став 6. 

тачка 2 и 

став 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан 125. 

став 1. 

тач. 6 и 

6б. 

 

 

 

 

 

 

 

члан 126. 

ст 5. и 6. 

 

 

Министарство ће  поништити 

дозволу или потврду: 

 

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. 

 

 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

 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 

Потпуно 

усклађено 
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16.1.d using a false, falsified 

or invalid permit or 

certificate or one 

altered without 

authorization as a basis 

for obtaining a 

Community permit or 

certificate or for any 

other official purpose 

in connection with this 

Regulation 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6б. 

 

 

 

 

 

члан 126. 

ст. 5. и 6. 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

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)); 

 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6б. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6б. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

Потпуно 

усклађено 
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16.1.e making no import 

notification or a false 

import notification 

члан 125. 

став 1. 

тачка 7. 

 

 

 

члан 126. 

ст. 5. и 6. 

 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

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 радње из члана 125. став 1. 

тачка 7. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 7. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

Потпуно 

усклађено 

  
Санкције везане за 

илегалну трговину 

угроженим врстама 

постоје и у Кривичном 

законику: 

 

члан 265 ст..3.,.4., и .5. 

 

Ко противно 

прописима извезе или 

изнесе у иностранство 

строго 

заштићену, односно 

заштићену врсту 

биљака или животиња 

или увезе или унесе у 

Србију страну врсту 

биљака или животиња 

заштићену 

међународним 

уговорима и 

документима, казниће 

се затвором од три 

месеца до три године и 

новчаном казном. 

 

За покушај дела из 

става 3. овог члана ће 

се казнити. 

 

Строго заштићена или 

заштићена врста 

биљака или животиња 

из става 3. овог члана 

одузеће се 
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16.1.f shipment of live 

specimens not properly 

prepared so as to 

minimize the risk of 

injury, damage to 

health or cruel 

treatment 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6а. 

 

 

 

 

члан 126. 

став 5. и 

6. 

 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

6а) врши или покуша  да 

изврши 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)); 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

Потпуно 

усклађено 

  Везано за образац 

дозволе 

Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

Приог X-  Поље 23. 

Посебни услови 

Прилог XIV-  Поље 5. 

Посебни услови 

Дозвола/потврда је 

важећа само ако се 

живе животиње 

превозе у складу са 

ЦИТЕС упутством за 

превоз и припрему 

пошиљки живих 

животиња, или ако се 

ради о авио превозу, 

прописима о живим 

животињама које је 

објавило Међународно 

удружење авио 

превозника (ИАТА) 
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16.1.g use of specimens of 

species listed in Annex 

A other than in 

accordance with the 

authorization given at 

the time of issuance of 

the import permit or 

subsequently 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6а. 

 

 

 

 

 

члан 126. 

ст 5. и 6. 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

6а) врши или покуша  да 

изврши 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)); 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

 

Потпуно 

усклађено 

  
Одредба регулисана и 

кривичним закоником  

("Сл. гласник РС", бр. 

85/2005, 88/2005 - 

испр., 107/2005 - испр., 

72/2009, 111/2009 и 

121/2012) 

члан 243  

(1) Ко немајући 

овлашћење за 

трговину, набави робу 

или друге предмете у 

већој вредности у 

сврху продаје, или ко 

се неовлашћено и у 

већем обиму бави 

трговином или 

посредовањем у 

трговини или се бави 

заступањем 

организација у 

унутрашњем или 

спољнотрговинском 

промету робе и услуга, 

казниће се новчаном 

казном или затвором 

до две године.  

(2) Ко се бави продајом 

робе чију је 

производњу 

неовлашћено 

организовао, 

казниће се затвором од 

три месеца до три 
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16.1.h trade in artificially 

propagated plants 

contrary to the 

provisions laid down 

in accordance with 

Article 7(1)(b); 

члан 125. 

став 1. 

тачка 5а. 

 

члан 126. 

ст 5. и 6 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

5а) држи, тргује или покуша 

да тргује примерцима строго 

заштићених или заштићених 

дивљих врста супротно чл. 

86а, 90 и. 94. овог закона; 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6г. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6г. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

Потпуно 

усклађено 

  
Одредба регулисана и 

кривичним закоником  

("Сл. гласник РС", бр. 

85/2005, 88/2005 - 

испр., 107/2005 - испр., 

72/2009, 111/2009 и 

121/2012) 

члан 243  

(1) Ко немајући 

овлашћење за 

трговину, набави робу 

или друге предмете у 

већој вредности у 

сврху продаје, или ко 

се неовлашћено и у 

већем обиму бави 

трговином или 

посредовањем у 

трговини или се бави 

заступањем 

организација у 

унутрашњем или 

спољнотрговинском 

промету робе и услуга, 

казниће се новчаном 

казном или затвором 

до две године.  

(2) Ко се бави продајом 

робе чију је 

производњу 

неовлашћено 

организовао, 

казниће се затвором од 

три месеца до три 
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16.1.i shipment of specimens 

into or out of or in 

transit through the 

territory of the 

Community without 

the appropriate permit 

or certificate issued in 

accordance with this 

Regulation and, in the 

case of export or re-

export from a third 

country party to the 

Convention, in 

accordance therewith, 

or without satisfactory 

proof of the existence 

of such permit or 

certificate 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6. 

 

 

 

 

 

 

 

члан 126. 

став 5.и 

6. 

 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

 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)); 

 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6 казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

 

 

Потпуно 

усклађено 

  
Санкције везане за 

илегалну трговину 

угроженим врстама 

постоје и у Кривичном 

законику: 

 

члан 265 ст.3,4, и .5. 

 

Ко противно 

прописима извезе или 

изнесе у иностранство 

строго 

заштићену, односно 

заштићену врсту 

биљака или животиња 

или увезе или унесе у 

Србију страну врсту 

биљака или животиња 

заштићену 

међународним 

уговорима и 

документима, казниће 

се затвором од три 

месеца до три године и 

новчаном казном. 

 

За покушај дела из 

става 3. овог члана ће 

се казнити. 

 

Строго заштићена или 

заштићена врста 

биљака или животиња 

из става 3. овог члана 

одузеће се 
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16.1.j purchase, offer to 

purchase, acquisition 

for commercial 

purposes, use for 

commercial gain, 

display to the public 

for commercial 

purposes, sale, keeping 

for sale, offering for 

sale or transporting for 

sale of specimens in 

contravention of 

Article 8 

члан 125. 

став 1. 

тачка 5а. 

 

члан 126. 

ст 5. и 6 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

5а) држи, тргује или покуша 

да тргује примерцима строго 

заштићених или заштићених 

дивљих врста супротно чл. 

86а, 90 и. 94. овог закона; 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6г. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6г. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

Потпуно 

усклађено 

  
Одредба регулисана и 

кривичним закоником  

("Сл. гласник РС", бр. 

85/2005, 88/2005 - 

испр., 107/2005 - испр., 

72/2009, 111/2009 и 

121/2012) 

Члан 243  

(1) Ко немајући 

овлашћење за 

трговину, набави робу 

или друге предмете у 

већој вредности у 

сврху продаје, или ко 

се неовлашћено и у 

већем обиму бави 

трговином или 

посредовањем у 

трговини или се бави 

заступањем 

организација у 

унутрашњем или 

спољнотрговинском 

промету робе и услуга, 

казниће се новчаном 

казном или затвором 

до две године.  

(2) Ко се бави продајом 

робе чију је 

производњу 

неовлашћено 

организовао, 

казниће се затвором од 

три месеца до три 
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16.1.k use of a permit or 

certificate for any 

specimen other than 

one for which it was 

issued 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6а. 

 

 

 

 

 

члан 126. 

ст 5. и 6. 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

6А) врши или покуша  да 

изврши 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)); 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6а. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

 

Потпуно 

усклађено 
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16.1.l falsification or 

alteration of any 

permit or certificate 

issued in accordance 

with this Regulation 

члан 125. 

став 1. 

тачка 6б. 

 

 

 

 

 

члан 126. 

ст. 5. и 6. 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

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)); 

 

 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6б. казниће се 

предузетник за прекршај 

новчаном казном од 250.000 

до 500.000 динара. 

 

За радње из члана 125. став 1. 

тачка 6б. казниће се за 

прекршај физичко лице 

новчаном казном од 50.000 до 

150.000 динара или казном 

затвора до 30 дана 

Потпуно 

усклађено 

 
 

Одредба регулисана и 

кривичним закоником  

("Сл. гласник РС", бр. 

85/2005, 88/2005 - 

испр., 107/2005 - испр., 

72/2009, 111/2009 и 

121/2012) 

члан 355  

(1) Ко направи лажну 

или преиначи праву 

исправу у намери да се 

таква исправа употреби 

као права или ко лажну 

или неистиниту 

исправу употреби као 

праву или је набави 

ради употребе, казниће 

се затвором до три 

године.  

(2) Ако је дело из става 

1. овог члана учињено 

у погледу јавне 

исправе, тестамента, 

менице, чека, јавне или 

службене књиге или 

друге књиге која се 

мора водити на основу 

закона, учинилац ће се 

казнити затвором од 

три месеца до пет 

година.  

(3) За покушај дела из 

става 1. овог члана 

казниће се. 
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16.1.m failure to disclose 

rejection of an 

application for a 

Community import, 

export or re-export 

permit or certificate, in 

accordance with 

Article 6 (3). 

члан 94, 

став 6. 

тачка 2 и 

став 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан 125. 

став 1. 

тач. 6 и 

6б. 

 

 

 

 

 

 

 

члан 126. 

ст 5. и 6. 

 

 

Министарство ће  поништити 

дозволу или потврду: 

 

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. 

 

 

 

Новчаном казном од 

1.500.000 до 3.000.000 динара 

казниће се за привредни 

преступ правно лице ако: 

 

 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 

Потпуно 

усклађено 

 
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14)  

Прилог X, XII и XIV 

У захтеву подоносилац 

потписује "Изјављујем 

да захтев за 

дозволу/потврду за 

горе наведене 

примерке није раније 

био одбијен" 
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16.2 The measures referred 

to in paragraph 1 shall 

be appropriate to the 

nature and gravity of 

the infringement and 

shall include 

provisions relating to 

the seizure and, where 

appropriate, 

confiscation of 

specimens 

члан 125. 

став 5. 

 

 

 

 

члан 126. 

став 3 и 8 

 

 

 

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 . 

 

 

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.    

 

 

При одмеравању новчане 

казне суд узима у обзир 

вредност, статус заштите и 

број примерака дивље врсте 

која је предмет прекршаја 

Потпуно 

усклађено 
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16.3.a Where a specimen is 

confiscated, it shall be 

entrusted to a 

competent authority of 

the Member State of 

confiscation which 

following consultation 

with a scientific 

authority of that 

Member State, shall 

place or otherwise 

dispose of the 

specimen under 

conditions which it 

deems to be 

appropriate and 

consistent with the 

purposes and 

provisions of the 

Convention and this 

Regulation 

члан 92. 

ст.2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан 28. 

став 6.  

тачка 2. 

Закон о 

заштити 

животне 

средине 

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. 

Научне и стручне 

организације из става 5. овог 

члана обављају стручне 

послове који се односе на: 

 

2) поступање са заплењеним 

и одузетим примерцима 

дивљих врста; 

 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.  99/09 и 06/14) 

члан 47. став 3. 

Министарство доноси 

одлуку о поступању са 

трајно одузетим 

примерцима живих 

животиња из ст. 1. и 2. 

овог члана на основу 

писаног стручног 

мишљења овлашћене 

научне и стручне 

организације. 
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16.3.b in the case of a live 

specimen which has 

been introduced into 

the Community, may, 

after consultation with 

the State of export, 

return the specimen to 

that State at the 

expense of the 

convicted person 

члан 92. 

ст 2., 4., 

5., 6.,  

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. 

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 

прекогранични 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 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

47.1. 

У случају када се  ради 

о примерцима живих 

животиња, који су 

трајно одузети при 

увозу или уносу у 

Републику Србију, а за 

које Министарство 

утврди државу 

порекла, односно који 

су одузети или 

заплењени на други 

начин на подручју 

Републике Србије, а 

позната је локација са 

које су примерци узети 

из природе, они могу 

бити враћени држави 

порекла о њеном 

трошку уз њену 

претходну сагласност, 

односно враћени на 

локацију са које су 

узети из природе, под 

условом :  

1) да су животиње 

боравиле у карантину и 

да нису носиоци 

болести или паразита;  

2) да ће животиње 
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16.4 Where a live specimen 

of a species listed in 

Annex B or C arrives 

at a point of 

introduction into the 

Community without 

the appropriate valid 

permit or certificate, 

the specimen must be 

seized and may be 

confiscated or, if the 

consignee refuses to 

acknowledge the 

specimen, the 

competent authorities 

of the Member State 

responsible for the 

point of introduction 

may, if appropriate, 

refuse to accept the 

shipment and require 

the carrier to return the 

specimen to its place 

of departure 

члан 92. 

ст. 1. и 5. 

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. 

У случају када се 

прекогранични 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. 

 

Потпуно 

усклађено 
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17. 

17.1 

The Scientific Review 

Group 

A Scientific Review 

Group is hereby 

established, consisting 

of the representatives 

of each Member State's 

scientific authority or 

authorities and chaired 

by the representative 

of the Commission 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

успостављање научног 

саветодавног тела СРГ 

на нивоу ЕУ. 

17.2.a The Scientific Review 

Group shall examine 

any scientific question 

relating to the 

application of this 

Regulation - in 

particular concerning 

Article 4 (1) (a), (2) (a) 

and (6) - raised by the 

chairman, either on his 

own initiative or at the 

request of the members 

of the Group or the 

Committee 

  Непреносиво .  Одредба се односи на 

обавезе научног 

саветодавног тела СРГ 

на нивоу ЕУ 
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17.2.b The Commission shall 

convey the opinions of 

the Scientific Review 

Group to the 

Committee 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

прослеђивање 

мишљења  научног 

саветодавног тела СРГ 

од стране Комисије. 



524 
 

 524 

18. 

18.1 

The Committee 

The Commission shall 

be assisted by a 

Committee composed 

of the representatives 

of the Member States 

and chaired by the 

representative of the 

Commission. 

The representative of 

the Commission shall 

submit to the 

Committee a draft of 

the measures to be 

taken. The Committee 

shall deliver its 

opinion on the draft 

within a time limit 

which the chairman 

may lay down 

according to the 

urgency of the matter. 

The opinion shall be 

delivered by the 

majority laid down in 

Article 148 (2) of the 

Treaty in the case of 

decisions which the 

Council is required to 

adopt on a proposal 

from the Commission. 

The votes of the 

representatives of the 

Member States within 

the Committee shall be 

weighted in the 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

Комитет (одбор), тј. 

тело које функционише 

на нивоу ЕУ. 
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 The Commission shall 

adopt the measures 

envisaged if they are in 

accordance with the 

opinion of the 

Committee. 

If the measures 

envisaged are not in 

accordance with the 

opinion of the 

Committee, or if no 

opinion is delivered, 

the Commission shall 

without delay submit 

to the Council a 

proposal relating to the 

measures to be taken. 

The Council shall act 

by a qualified majority 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

Комитет (одбор), тј. 

тело које функционише 

на нивоу ЕУ. 
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18.2 As regards the 

Committee's tasks 

referred to in points 1 

and 2 of Article 19, if, 

on the expiry of a 

period of three months 

from the date of 

referral to the Council, 

the Council has not 

acted, the proposed 

measures shall be 

adopted by the 

Commission 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

Комитет (одбор), тј. 

тело које функционише 

на нивоу ЕУ. 
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18.3 As regards the 

Committee's tasks 

referred to in points 3 

and 4 of Article 19, if, 

on the expiry of a 

period of three months 

from the date of 

referral to the Council, 

the Council has not 

acted, the proposed 

measures shall be 

adopted by the 

Commission, save 

where the Council has 

decided against the 

said measures by a 

simple majority 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

Комитет (одбор), тј. 

тело које функционише 

на нивоу ЕУ. 
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19. 

19.1.i 

In accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18, the 

Commission shall: 

lay down uniform 

conditions and criteria 

for: 

the issue, validity and 

use of the documents 

referred to in Articles 

4, 5, 7 (4) and 10; it 

shall determine the 

design thereof 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

Чланови 35. до 45. 

Правилника, као и 

Прилози X до XVIII 

Правилника 
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19.1.ii the use of 

phytosanitary 

certificates 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Делимично 

усклађено 

Уредбом ЕЦ 

865/06 

прописано је да 

државе чланице 

могу, али не 

морају, да 

омогуће 

употребу 

фитосанитарних 

сертификата 

уместо ЦИТЕС 

дозвола за 

примерке 

вештачки 

размножених 

биљака са 

Додатка Б, с 

тим у вези 

омогућавање 

употребе ових 

сертификата 

није обавезно. 

Други квартал 

2016 

За потпуно 

усклађивање 

неопходне су измене и 

допуне Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама, 

односно доношење 

посебне одредбе везано 

за употребу 

фитосанитарних 

сертификата. 
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19.1.iii the establishment of 

procedures, where 

necessary, for marking 

specimens in order to 

facilitate identification 

and ensure 

enforcement of the 

provisions 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

чланови 32., 33. и 34. 

Правилника 

19.2 adopt the measures 

referred to in Article 4 

(6) and (7), Article 5 

(5) and (7) (b), Article 

7 (1) (c), (2) (c) and 

(3), Article 8 (4), 

Article 9 (6), Article 

11 (5), Article 15 (4) 

(a), (c) and (5) and 

Article 21 (3) 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

Комитет (одбор), тј. 

тело које функционише 

на нивоу ЕУ. 

Одредбе се односе на 

сарадњу и 

комуникацију 

управних органа и тела 

која функционишу на 

нивоу ЕУ  
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19.3 amend Annexes A to 

D except in the case of 

amendments to Annex 

A which do not result 

from decisions of the 

Conference of the 

Parties to the 

Convention 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

саветодавно тело које 

функционише на нивоу 

ЕУ. 

19.4 adopt, where 

necessary, additional 

measures to implement 

resolutions of the 

Conference of the 

Parties to the 

Convention, decisions 

or recommendations of 

the Standing 

Committee of the 

Convention and 

recommendations of 

the Convention 

Secretariat 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

саветодавно тело које 

функционише на нивоу 

ЕУ. 
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20. Final provisions 

Each Member State 

shall notify the 

Commission and the 

Convention Secretariat 

of the provisions 

which it adopts 

specifically for the 

implementation of this 

Regulation and of all 

legal instruments used 

and measures taken for 

its implementation and 

enforcement. 

The Commission shall 

communicate this 

information to the 

other Member States 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезе сваке државе 

чланице да информише 

Комисију и ЦИТЕС 

Секретеријат о 

посебним мера везаним 

за спровођење ове 

уредбе и све законске 

мере за спровођење 

надзора. 

21.1 Regulation (EEC) No 

3626/82 is hereby 

repealed 

  Непреносиво   Одредба о укидању 

уредбе 3626/82. 
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21.2 Until the measures 

provided for in points 

1 and 2 of Article 19 

have been adopted, 

Member States may 

maintain or continue to 

apply the measures 

adopted in accordance 

with Regulation (EEC) 

No 3626/82 and 

Commission 

Regulation (EEC) No 

3418/83 of 28 

November 1983 laying 

down provisions for 

the uniform issue and 

use of the documents 

required for the 

implementation in the 

Community of the 

Convention on 

International Trade in 

Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora 

(8). 

  Непреносиво .   Одредба се односи на 

усвајање заједничког 

изгледа образаца за 

дозволе на нивоу ЕУ. 

Напомена: 

Иглед образаца 

дозвола и потврда у РС 

је усаглашен са ЕУ 

кроз Прилоге 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 
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21.3.a Two months before 

this Regulation is 

implemented the 

Commission, in 

accordance with the 

procedure laid down in 

Article 18 and in 

consultation with the 

Scientific Review 

Group 

must check that there 

is no justification for 

restrictions on the 

introduction into the 

Community of the 

species listed in Annex 

C1 to Regulation 

(EEC) No 3626/82 

which are not included 

in Annex A to this 

Regulation 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезе саветодавног 

тела које функционише 

на нивоу ЕУ. 

21.3.b shall adopt a 

Regulation amending 

Annex D into a 

representative list of 

species meeting the 

criteria laid down in 

Article 3 (4) (a). 

  Непреносиво   Одредба се односи на 

обавезе саветодавног 

тела које функционише 

на нивоу ЕУ. 
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22. This Regulation shall 

enter into force on the 

date of its publication 

in the Official Journal 

of the European 

Communities. 

It shall apply from 1 

June 1997. 

Articles 12, 13, 14 (3), 

16, 17, 18, 19 and 

21(3) shall apply from 

the date of entry into 

force of this 

Regulation. 

This Regulation shall 

be binding in its 

entirety and directly 

applicable in all 

Member States 

  Непреносиво   Одредба о датуму 

ступања на снагу 

уредбе. 

ANNEX Notes on interpretation 

of Annexes A, B, C 

and D 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

Прилог XIX  
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1.a Species included in 

these Annexes A, B, C 

and D are referred to: 

by the name of the 

species 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

   Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

Прилог XIX  

Врсте обухваћене 

Прилозима I, II, III и IV 

наводе се:  

научним именом врсте 

1.b as being all of the 

species included in a 

higher taxon or 

designated part thereof 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

 
 Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”. Бр. 99/09 и 06/14)  

Прилог XIX  

 

као општи назив за 

врсте обухваћене 

вишом таксономском 

категоријом или 

одређеним њеним 

делом  
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2. The abbreviation 'spp.` 

is used to denote all 

species of a higher 

taxon 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

Прилог XIX  

Скраћеница „ спп.” 

користи се за 

означивање свих врста 

унутар више 

таксономске категорије 

3. Other references to 

taxa higher than 

species are for the 

purposes of 

information or 

classification only 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14)  

Прилог XIX 

Остало навођење 

виших таксономских 

категорија је за сврхе 

обавештења, односно 

класификације 
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4. Species printed in bold 

in Annex A are listed 

there in consistency 

with their protection as 

provided for by 

Directive 79/409/EEC 

(1) ('Birds Directive`) 

or Directive 

92/43/EEC (2) 

('Habitats Directive`). 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС ”, бр.99/09 и 06/14)  

Прилог I 

 

5. The abbreviation 'p.e.` 

is used to denote 

species that are 

possibly extinct 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Непреносиво   У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводи се "можда 

изумрла" на српском 

језику 
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6. An asterisk '*` placed 

against the name of a 

species or higher taxon 

indicates that one or 

more geographically 

separate populations, 

sub-species or species 

of that species or taxon 

are included in Annex 

A and are excluded 

from Annex B 

  Непреносиво   У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се друге 

напомене. 

7. Two asterisks '**` 

placed against the 

name of a species or 

higher taxon indicate 

that one or more 

geographically 

separate populations, 

sub-species or species 

of that species or taxon 

are included in Annex 

B and are excluded 

from Annex A 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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8. The symbols '(I)`, '(II)` 

and '(III)` and the 

symbol '×` followed by 

a number placed 

against the name of a 

species or higher taxon 

refer to the Appendices 

of the Convention in 

which the species 

concerned are listed, as 

indicated in notes 9 to 

12. Where none of 

these annotations 

appears, the species 

concerned are not 

listed in the 

Appendices to the 

Convention 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  
Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

 

Прилог XIX 

 

Ознаке„ (I)”, „ (II)” и „ 

(III)” уз име врсте или 

вишег таксона односе 

се на Додатке 

Конвенције о 

међународној трговини 

угроженим врстама 

дивље фауне и флоре у 

којима су предметне 

врсте наведене како је 

назначено у белешкама 

од 7 до 9. Ако се не 

појављује било која од 

ових ознака, те врсте 

нису наведене у 

Додацима Конвенције.  
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9.(I) against the name of a 

species or higher taxon 

indicates that the 

species or higher taxon 

concerned is included 

in Appendix I to the 

Convention 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  
Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

 

Прилог XIX 

 

(I) уз научно име врсте 

или вишег таксона 

означује да су та врста 

или виши таксон 

укључени у Додатак И 

Конвенције.  
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10.(II) against the name of a 

species or higher taxon 

indicates that the 

species or higher taxon 

concerned is included 

in Appendix II to the 

Convention 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  
Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

 

Прилог XIX 

 

(II) уз научно име 

врсте или вишег 

таксона означује да су 

та врста или виши 

таксон укључени у 

Додатак II Конвенције.  
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11.(III) against the name of a 

species or higher taxon 

indicates that it is 

included in Appendix 

III to the Convention. 

In this case the country 

with respect to which 

the species or higher 

taxon is included in 

Appendix III is also 

indicated by a two-

letter code as follows: 

BW (Botswana), CA 

(Canada), CO 

(Colombia), CR (Costa 

Rica), GH (Ghana), 

GT (Guatemala), HN 

(Honduras), IN (India), 

MY (Malaysia), MU 

(Mauritius), NP 

(Nepal), TN (Tunisia) 

and UY (Uruguay). 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  
Правилник о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

 

Прилог XIX 

 

(III) уз научно име 

врсте или вишег 

таксона означава да су 

укључени у Додатак III 

Конвенције. У овом 

случају земља у односу 

на коју су врста или 

виши таксон укључени 

у Додатак III такође је 

означена.  
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12. The symbol '×` 

followed by a number 

placed against the 

name of a species or 

higher taxon in Annex 

A or B denotes that 

certain geographically 

separate populations, 

species, groups of 

species or families of 

that species or taxon 

are listed in Appendix 

I, II or III to the 

Convention, as 

follows: 

×701 The species is 

listed in Appendix II 

but the sub- 

Cercocebus galeritus 

galeritus is listed in 

Appendix I. 

×702 The species is 

listed in Appendix II 

but the sub-species 

kirkii (also referenced 

as Colobus bodius 

kirkii) is listed in 

Appendix I 

703 All species are 

listed in Appendix II 

except Lipotes 

vexillifer, Platanista 

spp., Berardius spp., 

Hyperoodon spp., 

Physeter catodon 

(includes synonym 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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 Phocoena sinus, 

Eschrichtius robustus 

(includes synonym 

Eschrichtius glaucus), 

Balaenoptera spp. 

(except population of 

West Greenland of 

Balaenoptera 

acutorostrata), 

Megaptera 

novaeangliae, 

Eubalaena spp. 

(formerly included in 

genus Balaena) and 

Caperea marginata 

which are listed in 

Appendix I. Specimens 

of the species listed in 

Appendix II to the 

Convention, including 

products and 

derivatives other than 

meat products for 

commercial purposes, 

taken by the people of 

Greenland under 

licence granted by the 

competent authority 

concerned, shall be 

treated as belonging to 

Annex B. 

×704 Populations of 

Bhutan, India, Nepal 

and Pakistan are listed 

in Appendix I, other 

populations are listed 

in Appendix II. 
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 ×705 Populations of 

Bhutan, China, 

Mexico and Mongolia 

and isabellinus listed 

in Appendix I, other 

populations and 

subspecies listed in 

Appendix II. 

×706 The species is 

listed in Appendix I 

except the population 

of Australia which is 

listed in Appendix II. 

×707 Trichechus 

inunquis and 

Trichechus manatus 

are listed in Appendix 

I. Trichechus 

senegalensis is listed 

in Appendix II. 

×708 The species is 

listed in Appendix II 

but sub-species Equus 

hemionus hemionus is 

listed in Appendix I. 

×709 Haliaetus 

albicilla and H. 

leucocephalus are 

listed in Appendix I, 

the other species in 

Appendix II. 

×710 The following 

species are listed in 

Appendix III: Crax 

daubentoni and Crax 

globulosa for 
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 ×711 Pauxi pauxi is 

listed in Appendix III 

for Colombia. 

×712 The species is 

listed in Appendix II 

but sub-species Grus 

canadensis nesiotes 

and Grus canadensis 

pulla are listed in 

Appendix I. 

×713 Mantella 

aurantiaca is listed in 

Appendix II. 
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13. The symbol ' ` 

followed by a number 

placed against the 

name of a species or 

higher taxon denotes 

the designated 

geographically 

separate populations, 

species, groups of 

species or families of 

that species or taxon 

are excluded from the 

appendix concerned, 

as follows: 

101 Populations of 

Spain north of the 

Duero, Greek 

populations north of 

the 39th parallel 

102 Population of the 

USA 

103 - Chile: part of the 

population of 

Parinacota, the Region 

of Tarapacá 

- Peru: the whole 

population 

104 Populations of 

Afghanistan, Bhutan, 

India, Myanmar, 

Nepal and Pakistan 

105 Cathartidae 

106 Melopsittacus 

undulatus, Nymphicus 

hollandicus and 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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 108 Populations of 

Botswana, Ethiopia, 

Kenya, Malawi, 

Mozambique, South 

Africa, the United 

Republic of Tanzania, 

Zambia and Zimbabwe 

and populations of the 

following countries 

subject to the specified 

annual export quotas 

Apart from ranched 

specimens, the United 

Republic of Tanzania 

will authorize the 

export of no more than 

1 100 wild specimens 

(including 100 hunting 

trophies) in 1995 and 

1996, and a number to 

be approved by the 

Cites Secretariat and 

the IUCN/SSC 

Crocodile Specialist 

Group in 1997. 

109 Populations of 

Australia, Indonesia 

and Papua New 

Guinea 

110 Population of 

Chile 

111 All species that 

are not succulent 

112 Aloe vera; also 

referenced as Aloe 
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14. The symbol '+` 

followed by a number 

placed against the 

name of a species or 

higher taxon denotes 

that only designated 

geographically 

separate populations, 

sub-species or species 

of that species or taxon 

are included in the 

appendix concerned, 

as follows: 

+201 Populations of 

Spain north of the 

Duero, Greek 

populations north of 

the 39th parallel 

+202 Population of 

Cameroon and Nigeria 

+203 Population of 

Asia 

+204 Population of 

Central and North 

America 

+205 Populations of 

Bangladesh, India and 

Thailand 

+206 Population of 

India 

+207 - Chile: part of 

the population of 

Parinacota, the Region 

of Tarapacá 

- Peru: the whole 
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 +208 Populations of 

Afghanistan, Bhutan, 

India, Myanmar, 

Nepal and Pakistan 

+209 Populations of 

Mexico 

+210 Populations of 

Algeria, Burkino Faso, 

Cameroon, Central 

African Republic, 

Chad, Mali, 

Mauritania, Morocco, 

Niger, Nigeria, 

Senegal and Sudan 

+211 Population of the 

Seychelles 

+212 Population of 

Europe, except the 

area which formerly 

constituted the USSR 

+213 All species of 

New Zealand 

+214 Population of 

Chile 

+215 All populations 

of the species in the 

Americas 
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15. The symbol '=` 

followed by a number 

placed against the 

name of a species or 

higher taxon denotes 

that the name of that 

species or taxon shall 

be interpreted as 

follows 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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 =301 Also referenced 

as Phalanger maculatus 

=302 Also referenced 

as Vampyrops lineatus 

=303 Includes family 

Tupaiidae 

=304 Formerly 

included in family 

Lemuridae 

=305 Formerly 

included as sub-species 

of Callithrix jacchus 

=306 Includes generic 

synonym Leontideus 

=307 Formerly 

included in species 

Saguinus oedipus 

=308 Formerly 

included as Alouatta 

palliata (villosa) 

=309 Includes 

synonym 

Cercopithecus roloway 

=310 Formerly 

included in genus 

Papio 

=311 Includes generic 

synonym Simias 

=312 Includes 

synonym Colobus 

badius rufomitratus 

=313 Includes generic 

synonym 

Rhinopithecus 
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 =314 Also referenced 

as Presbytis entellus 

=315 Also referenced 

as Presbytis geei and 

Semnopithecus geei 

=316 Also referenced 

as Presbytis pileata 

and Semnopithecus 

pileatus 

=317 Formerly 

included as Tamandua 

tetradactyla (in part) 

=318 Includes 

synonyms Bradypus 

boliviensis and 

Bradypus griseus 

=319 Includes 

synonym Cabassous 

gymnurus 

=320 Includes 

synonym Priodontes 

giganteus 

=321 Includes generic 

synonym Coendou 

=322 Includes generic 

synonym Cuniculus 

=323 Formerly 

included in genus 

Dusicyon 

=324 Includes 

synonym Dusicyon 

fulvipes 

=325 Includes generic 

synonym Fennecus 
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 =327 Formerly 

included as Nasua 

nasua 

=328 Also referenced 

as Aonyx microdon of 

Paraonyx microdon 

=329 Includes 

synonym Galictis 

allamandi 

=330 Formerly 

included in genus 

Lutra 

=331 Formerly 

included in genus 

Lutra; includes 

synonyms Lutra 

annectens, Lutra 

enudris, Lutra incarum 

and Lutra platensis 

=332 Includes generic 

synonym Viverra 

=333 Includes 

synonym Eupleres 

major 

=334 Formerly 

included as Viverra 

megaspila 

=335 Formerly 

included as Herpestes 

fuscus 

=336 Formerly 

included as Herpestes 

auropunctatus 

=337 Also referenced 
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 =339 Formerly 

included in genus Felis 

=340 Also referenced 

as Felis pardina or 

Felis lynx pardina 

=341 Formerly 

included in genus 

Panthera 

=342 Also referenced 

as Equus asinus 

=343 Formerly 

included in species 

Equus hemionus 

=344 Also referenced 

as Equus caballus 

przewalskii 

=345 Also referenced 

as Choeropsis 

liberiensis 

=346 Also referenced 

as Cervus porcinus 

annamiticus 

=347 Also referenced 

as Cervus porcinus 

calamianensis 

=348 Also referenced 

as Cervus porcinus 

kuhlii 

=349 Also referenced 

as Cervus dama 

mesopotamicus 

=350 Includes 

synonym Bos frontalis 

=351 Includes 
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 =352 Includes generic 

synonym Novibos 

=353 Formerly 

included as Bubalus 

bubalis (domesticated 

form) 

=354 Includes generic 

synonym Anoa 

=355 Also referenced 

as Damaliscus dorcas 

dorcas 

=356 Formerly 

included in species 

Naemorhedus goral 

=357 Also referenced 

as Capricornis 

sumatraensis 

=358 Includes 

synonym Oryx tao 

=359 Includes 

synonym Ovis aries 

ophion 

=360 Also referenced 

as Rupicapra rupicapra 

ornata 

=361 Also referenced 

as Boocercus 

eurycerus; includes 

generic synonym 

Taurotragus 

=362 Also referenced 

as Pterocnemia 

pennata 

=363 Also referenced 
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 =364 Also referenced 

as Ardeola ibis 

=365 Also referenced 

as Egretta alba 

=366 Also referenced 

as Ciconia ciconia 

boyciana 

=367 Also referenced 

as Hagedashia 

hagedash 

=368 Also referenced 

as Lampribis rara 

=369 Includes 

synonyms Anas 

chlorotis and Anas 

nesiotis 

=370 Also referenced 

as Spatula clypeata 

=371 Also referenced 

as Anas platyrhynchos 

laysanensis 

=372 Probably a 

hybrid between Anas 

platyrhynchos and 

Anas superciliosa 

=373 Also referenced 

Nyroca nyroca 

=374 Includes 

synonym 

Dendrocygna fulva 

=375 Also referenced 

as Cairina hartlaubii 

=376 Also referenced 

as Aquila heliaca 
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 =377 Also referenced 

as Chondrohierax 

wilsonii 

=378 Also referenced 

as Falco peregrinus 

babylonicus and Falco 

peregrinus 

pelegrinoides 

=379 Also referenced 

as Crax mitu mitu 

=380 Formerly 

included in genus Crax 

=381 Formerly 

included in genus 

Aburria 

=382 Formerly 

included as 

Arborophila 

brunneopectus (in 

part) 

=383 Formerly 

included in species 

Crossoptilon 

crossoptilon 

=384 Formerly 

included in species 

Polyplectron 

malacense 

=385 Includes 

synonym Rheinardia 

nigrescens 

=386 Also referenced 

as Tricholimnas 

sylvestris 
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 =389 Also referenced 

as Turturoena 

iriditorques; formerly 

included as Columba 

malherbii (in part) 

=390 Also referenced 

as Nesoenas mayeri 

=391 Formerly 

included as Treron 

australis (in part) 

=392 Also referenced 

as Calopelia brehmeri; 

includes synonym 

Calopelia puella 

=393 Also referenced 

as Tympanistria 

tympanistria 

=394 Also referenced 

as Amazona 

dufresniana 

rhodocorytha 

=395 Often traded 

under the incorrect 

designation Ara 

caninde 

=396 Also referenced 

as Cyanoramphus 

novaezelandiae cookii 

=397 Also referenced 

as Opopsitta 

diophtalma coxeni 

=398 Also referenced 

as Pezoporus 

occidentalis 
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 =400 Also referenced 

as Psittacula krameri 

echo 

=401 Formerly 

included in genus 

Gallirex; also 

referenced as Tauraco 

porphyreolophus 

=402 Also referenced 

as Otus gurneyi 

=403 Also referenced 

as Ninox 

novaeseelandiae 

royana 

=404 Also referenced 

as Strix ulula 

=405 Formerly 

included in genus 

Glaucis 

=406 Includes generic 

synonym Ptilolaemus 

=407 Formerly 

included in genus 

Rhinoplax 

=408 Also referenced 

as Pitta brachyura 

nympha 

=409 Also referenced 

as Musicapa ruecki or 

Niltava ruecki 

=410 Also referenced 

as Dasyornis 

brachypterus 

longirostris 
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 =412 Also referenced 

as Meliphaga cassidix 

=413 Formerly 

included in genus 

Spinus 

=414 Formerly 

included as Serinus 

gularis (in part) 

=415 Also referenced 

as Estrilda subflava or 

Sporaeginthus 

subflavus 

=416 Formerly 

included as 

Lagonosticta larvata 

(in part) 

=417 Includes generic 

synonym Spermestes 

=418 Also referenced 

as Euodice cantans; 

formerly included as 

Lonchura malabarica 

(in part) 

=419 Also referenced 

as Hypargos nitidulus 

=420 Formerly 

included as Parmoptila 

woodhousei (in part) 

=421 Includes 

synonyms Pyrenestes 

frommi and Pyrenestes 

rothschildi 

=422 Also referenced 

as Estrilda bengala 
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 =423 Also referenced 

as Malimbus rubriceps 

or Anaplectes 

melanotis 

=424 Also referenced 

as Coliuspasser ardens 

=425 Formerly 

included as Euplectes 

orix (in part) 

=426 Also referenced 

as Coliuspasser 

macrourus 

=427 Also referenced 

as Ploceus 

superciliosus 

=428 Includes 

synonym Ploceus 

nigriceps 

=429 Also referenced 

as Sitagra luteola 

=430 Also referenced 

as Sitagra 

melanocephala 

=431 Formerly 

included as Ploceus 

velatus 

=432 Also referenced 

as Hypochera 

chalybeata; includes 

synonyms Vidua 

amauropteryx, Vidua 

centralis, Vidua 

neumanni, Vidua 

okavangoensis and 

Vidua ultramarina 
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 =434 Includes 

synonym Cuora 

criskarannarum 

=435 Formerly 

included as Kachuga 

tecta tecta 

=436 Includes generic 

synonyms Nicoria and 

Geoemyda (in part) 

=437 Also referenced 

as Chrysemys scripta 

elegans 

=438 Also referenced 

as Geochelone 

elephantopus; also 

referenced in genus 

Testudo 

=439 Also referenced 

as in genus Testudo 

=440 Also referenced 

as in genus 

Aspideretes 

=441 Formerly 

included in 

Podocnemis spp. 

=442 Also referenced 

as Pelusios subniger 

=443 Includes 

Alligatoridae, 

Crocodylidae and 

Gavialidae 

=444 Also referenced 

as Crocodylus 

mindorensis 
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 =446 Also referenced 

as Constrictor 

constrictor occidentalis 

=447 Includes 

synonym Python 

molurus pimbura 

=448 Includes 

synonym Pseudoboa 

cloelia 

  =449 Also referenced 

as Hydrodynastes 

gigas 

=450 Also referenced 

as Alsophis 

chamissonis 

=451 Formerly 

included in genus 

Natrix 

=452 Includes generic 

synonym 

Megalobatrachus 

=453 Sensu D'Abrera 

=454 Also referenced 

as Conchodromus 

dromas 

=455 Also referenced 

in genera Dysnomia 

and Plagiola 

=456 Includes generic 

synonym Proptera 

=457 Also referenced 

in genus Carunculina 

=458 Also referenced 

as Megalonaias 
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 =459 Also referenced 

as Cyrtonaias 

tampicoensis 

tecomatensis and 

Lampsilis 

tampicoensis 

tecomatensis 

=460 Includes generic 

synonym Micromya 

=461 Includes generic 

synonym Papuina 

=462 Includes only the 

family Helioporidae 

with one species 

Heliopora coerulea 

=463 Also referenced 

as Podophyllum emodi 

and Sinopodophyllum 

hexandrum 

=464 Also referenced 

in genus Echinocactus 

=465 Also referenced 

as Lobeira 

macdougallii or 

Nopalxochia 

macdougallii 

=466 Also referenced 

as Echinocereus 

lindsayi 

=467 Also referenced 

as Wilcoxia schmollii 

=468 Also referenced 

in genus Coryphantha 

=469 Also referenced 
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 =472 Includes 

synonym 

Ancistrocactus 

tobuschii 

=473 Also referenced 

in genus Neolloydia or 

in genus Echinomastus 

=474 Also referenced 

in genus Toumeya or 

in genus Pediocactus 

=475 Also referenced 

in genus Neolloydia 

=476 Also referenced 

as Saussurea lappa 

=477 Includes 

Euphorbia 

cylindrifolia tuberifera 

=478 Also referenced 

as Euphorbia 

capsaintemariensis var. 

tulearensis 

=479 Also referenced 

as Engelhardia 

pterocarpa 

=480 Includes Aloe 

compressa var. 

rugosquamosa and 

Aloe compressa var. 

schistophila 

=481 Includes Aloe 

haworthioides var. 

aurantiaca 

=482 Includes Aloe 

laeta var. maniaensis 
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 =483 Includes families 

Apostasiaceae and 

Cypripediaceae as 

subfamilies 

Apostasioideae and 

Cypripedioideae 

=484 Also referenced 

as Sarracenia rubra 

alabamensis 

=485 Also referenced 

as Sarracenia rubra 

jonesii 

=486 Includes 

synonym Stangeria 

paradoxa 

=487 Also referenced 

as Taxus baccata 

wallichiana 

=488 Includes 

synonym Welwitschia 

bainesii 

=489 Includes 

synonym Vulpes 

vulpes leucopus 
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16. The symbol '°`, 

followed by a number 

placed against the 

name of a species or 

higher taxon shall be 

interpreted as follows: 

°501 Specimens of 

domesticated forms 

are not subject to the 

provisions of the 

Regulation. 

°502 Annual exports 

quotas for live 

specimens and hunting 

trophies are granted as 

follows: 

Botswana: 5 

Namibia: 150 

Zimbabwe: 50 

The trade in such 

specimens is subject to 

the provisions of 

Article 4 (1) of the 

Regulation 

°503 For the exclusive 

purpose of allowing 

international trade in 

live animals to 

appropriate and 

acceptable destinations 

and hunting trophies 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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 °504 For the exclusive 

purpose of allowing 

international trade in 

wool sheared from live 

vicunas of the 

populations included 

in Annex B (see +207), 

and the extant stock in 

Peru of 3 249 kg of 

wool, and in cloth and 

items made thereof. 

The reverse side of the 

cloth must bear the 

logotype by the range 

states of the species, 

which are signatories 

to the Convenio para la 

conservacion y manejo 

de la vicuna, and the 

selvages either the 

words Vicunandes - 

Chile or the words 

Vicunandes - Peru, 

depending on the 

country of origin 

°505 Fossils are not 

subject to the 

provisions of the 

Regulation. 

°506 No exports of 

adult plants of 

Pachypodium 

brevicaule from 

Madagascar are 

permitted until the 

10th meeting of the 
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 °507 Seedling or tissue 

cultures obtained in 

vitro, in solid or liquid 

media, transported in 

sterile containers are 

not subject to the 

provisions of the 

Regulation 

      

17. In accordance with 

Article 2 (t) of the 

Regulation, the symbol 

'`followed by a number 

placed against the 

name of a species or 

higher taxon included 

in Annex B designates 

parts or derivatives 

which are specified in 

relation thereto for the 

purposes of the 

Regulation as follows: 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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17.1.a designates all parts and 

derivatives, except: 

seeds, spores and 

pollen (including 

pollinia) 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.1.b seedling or tissue 

cultures obtained in 

vitro, in solid or liquid 

media, transported in 

sterile containers 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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17.2.a designates all parts and 

derivations, except: 

seeds and pollen 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”,бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.2.b seedling or tissue 

cultures obtained in 

vitro, in solid or liquid 

media, transported in 

sterile containers 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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17.2.c chemical derivations (*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.3 designates roots and 

readily recognizable 

parts thereof 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 



575 
 

 575 

17.4.a designates all 

parts and 

derivatives, 

except: 

seeds and pollen 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.4.b seedling or tissue 

cultures obtained in 

vitro, in solid or liquid 

media, transported in 

sterile containers 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 



576 
 

 576 

17.4.c fruits and parts and 

derivatives thereof of 

naturalized or 

artificially propagated 

plants 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.4.d separate stem joints 

(pads) and parts and 

derivatives therefore of 

naturalized or 

artificially propagated 

plants of the genus 

Opuntia subgenus 

Opuntia spp 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 



577 
 

 577 

17.5 designates saw-logs, 

sawn wood and 

veneers 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.6 designates logs, wood-

chips and unprocessed 

broken material 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 



578 
 

 578 

17.7.a designates all parts and 

derivatives, except 

seeds and pollen 

(including pollinia); 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.7.b seedling or tissue 

cultures obtained in 

vitro, in solid or liquid 

media, transported in 

sterile containers 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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17.7.c cut flowers of 

artificially propagated 

plants 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.7.d fruits and parts and 

derivatives thereof of 

artificially propagated 

plants of the genus 

Vanilla 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 



580 
 

 580 

17.8.a designates all parts and 

derivatives, except; 

seeds and pollen 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 

17.8.b seedling or tissue 

cultures obtained in 

vitro, in solid or liquid 

media, transported in 

sterile containers 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 
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17.8.c finished 

pharmaceutical 

products 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр. 99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XIX 



582 
 

 582 

18. As none of the species 

or higher taxa of Flora 

included in Annex A is 

annotated to the effect 

that their hybrids shall 

be treated in 

accordance with the 

provisions of Article 

4.1 of the Regulation, 

this means that 

artificially propagated 

hybrids produced from 

one or more of these 

species or taxa may be 

traded with a 

certificate of artificial 

propagation, and that 

seeds and pollen 

(including pollinia), 

cut flowers, seedling 

tissue cultures obtained 

in vitro, in solid or 

liquid media, 

transported in sterile 

containers of these 

hybrids are not subject 

to the provisions of the 

Regulation 

(*) члан 

94. став 

11. 

Законски основ за 

подзаконски акт чије одредбе 

детаљно регулишу ову 

област, односно које су у 

потпуности усклађене са 

садржајем наведене одредбе 

ЕУ Уредбе 

Потпуно 

усклађено 

  У Прилозима 

Правилника о 

прекограничном 

промету и трговини 

заштићеним врстама 

(,,Службени гласник 

РС”, бр.99/09 и 06/14) 

наводе се напомене 

које су одговарајуће. 

Прилог XИX 
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