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ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КРАЉЕВАЦ“

ДЕЛИБЛАТО, 2011.Г.

На основу члана 56. Закона о заштити природе („Сл.гл.РС“, бр: 36/2009) и чланова 5. И 6. Уредбе о
заштити специјалног резервата природе „Краљевац“ („Сл.гл.РС“, бр: 51/09), Управни одбор УСР
„Делиблатско језеро“, Делиблато, на скупштини одржаној ________ 2011.године, донело је

ПРАВИЛНОК
О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ
„КРАЉЕВАЦ“
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се правила за спровожење прописаног режима заштите, а
нарочито: начин на који ће се понашати посетиоци, власници и корисници непокретности при
кретању, боравку и обављању послова у Специјалном резервату природе „Краљевац“ (у даљем
тексту: СРП „Краљевац“); места, површине и објекти у којима се ограничава кретање или забрањује
и ограничава обављање одређених радњи, као и трајање тих мера; врсте дивљих биљака и
животиња и друге природне и културне вредности које је забрањено уништавати, оштећивати или
узнемиравати; врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, односно брање, сакупљање и
излов ограничено, као и начин и услови обављања тих радњи; начин сарадње са фиѕичким
лицима, предузетницима и правним лицима која по различитом основу користе или су
заинтересовани за коришћење природних богатстава и простора; услови заштите приликом
обављања научних истраживања и образовних активности; места и услови за одлагање отпада;
начин одржавања уредности и чистоће СРП „Краљевац“; начин и организација чуварске службе и
чувања заштићеног подручја, као и опрема и средства неопходна за чување и одржавање.
Правилником се такође утврђује и начин и услови коришћења рекреативних и других јавних
површина; постављања информативних и других ознака; обављање туристичких, угоститељских
услуга и других делатности и посебне забране и ограничења у спровођењу режима заштите у
Специјалном резервату природе „Краљевац“( у даљем тексту: СРП „Краљевац“) начин давања
сагласности, односно одобрења.
Члан 2.
Одредбе овог Правилника односе се на све посетиоце, власнике и кориснике непокретности и
друга физичка лица која повремено или стално бораве на подручју СРП „Краљевац“, обављају
делатност или на било који начин користе вредности СРП „Краљевац“ и услуге Управљача – УСР
„Делиблатско језеро“ (у даљем тексту: Управљач).
Члан 3.
Посетиоци у смислу овог Правилника сматра се лице које самостално или организовано преко
туристичких, научно истраживачких и других организација долазе у СРП „Краљевац“ ради одмора
и рекреације, разгледања и упознавања са природним и културним вредностима заштићеног
подручја, научно истраживачког рада, коришћења природних вредности и одређених услуга.

Члан 4.
Особе које имају пребивалиште или су власници или корисници непокретности, баве се
пољопривредом и обрадом поседа, држањем стоке или обављају друге делатности на подручју
СРП „Краљевац“, не сматрају се посетиоцима у смислу овог Правилника.
Посетиоцима се не сматрају ни особе које особама из става 1. Овог члана долазе у посету,
уколико не користе услуге које се пружају на подручју СРП „Краљевац“, као ни лица у обављању
службених радњи.
Члан 5.
За коришћење природних вредности и услуга у СРП „Краљевац“, корисници су дужни да
плаћају накнаду.
Начин плаћања и висину накнаде из става 1. Овог члана, прописује Управљач посебним актом
на основу Закона о заштити природе на који сагласност даје надлежно Министарство.
Члан 6.
Управљач издаје услове, сагласност и дозволе за коришћење природних вредности, обављање
одређених делатности и активности у СРП „Краљевац“ на основу овлашћења утврђених законом о
заштити природе и Уредбом о заштити. На акт Управљача заштићеног подручја којим се утврђује
висина, начин обрачуна и плаћања накнаде, сагласност даје надлежно Министарство.
О издатим условима, сагласностима и дозволама Управљач води посебну евиденцију.
Члан 7.
Унутрашњи ред у СРП „Краљевац“ Управљач обезбеђује:
1. Издавањем услова, сагласности и дозвола за коришћење природних вредности, других
активности и услуга;
2. Организовањем чуварске службе СРП „Краљевац“ у складу са законом и посебним актом
Управљача;
3. Сарадњом са локалним становништвом, власницима и корисницима непокретности, као и
предузећима која обављају делатности у заштићеном подручју или другим корисницима
природних вредности у СРП „Краљевац“;
4. Сарадњом са надлежним органима, установама заштитепророде и споменика културе,
Управом Града Ковина и органима суседних општина, а посебно сарадњом у поступку
усаглашавања планова уређења простора, шумских, ловних, водопривредних,
пољопривредних и других основа, планова и пројеката који обухватају заштићено подручје,
са Планом управљања СРП „Краљевац“.

ПРАВИЛА УНУТРАШЊЕГ РЕДА
КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА
Члан 8.
За посете СРП „Краљевац“ обавезно је прибављање дозволе за организоване групне посете, за
спортски риболов и друго дозвољено коришћење природних ресурса, за научноистраживачки рад,
за снимање и фотографисање, односно улазнице за појединачне посете.
Посетиоци су дужни да код себе имају дозволу, односно улазницу и да је покажу на захтев
службеног лица Управљача.
Дозволе и улазнице издаје Управљач и оњима води посебу евиденцију.
Члан 9.
За време боравка у СРП „Краљевац“ посетиоци су дужни да се придржавају правила
унутрашњег реда, упутства са информативних табли и других ознака, као и упутства и објашњења
чувара СРП „Краљевац“.

Члан 10.
У току кретања и боравка у СРП „Краљевац“ забрањено је и:
1. Ложење ватре ван одређеног места, сем на месту које одреди Управљач;
2. Кретање са прибором за риболов, без дозволе за риболов;
3. Снимање или фотографисање у комерционалне сврхе без дозволе;
4. Уклањање, уништавање и оштећивање ознака обележавања или обавештавања;
5. Брање или сакупљање заштићених биљних и животињских врста без прописане дозволе,
ломљење дрвећа и жбуња и паљења трске и друге вегетације;
6. Прање моторних и свих других возила на обалама СРП „Краљевац“
7. Вршење радњи којима се угрожава СРП „Краљевац“ буком, загађивањем ваздуха, тла и
воде и других радњи које су Законом и овим Правилником забрањене.
Кретање и паркирање моторних возила на подручју СРП „Крањевац“ дозвољено је у складу са
режимом саобраћаја на локалним, регионалним и магистралним путевима, као и на пољским
путевима.

ПОСЕБНА ПРАВИЛА УНУТРАШЊЕГ РЕДА
Члан 11.
Заштита и коришћење природних вредности СРП Краљевац (шума, воде, риболовне фауне и
др), обавља се на основу одговарајућих планских аката у складу са законом и одредбама овог
Правилника.
Члан 12.

У коришћењу заштићеног подручја од изузетног значаја, обавеза Управљача је да предузима
мере заштите флоре и фауне у смислу очувања биодиверзитета, нарочито птичијег фонда.
Одређене дивље самоникле врсте биљака (лековито биље и др.), гљива и дивљих животиња,
које нису посебно заштићене, могу се користити само у одређеној контролисаној количини по
особи (за личну употребу), односно врсте биљака, гљива и дивљих животиња ради стављања у
промет.
Шумско и друго земљиште може се користити за:
1. уређење локације за потребе реинтродукције угрожених или ишчезлих врста флоре и фауне
са подручја СРП Краљевац;
2. обављање заштитиних радова на стаништима биљних врста природних реткости и биљних
заједница које изграђују, ради обезбеђења стабилности животних заједница и очувања
популација природних реткости;
3. уређење пунктова за потребе едукације, научно истраживачког рада и презентације
природних вредности и за активности туризма, рекреације и спорта и друге дозвољене
намене.

Члан 13.
На целом подручју СРП „Краљевац“ забрањује се:
1) Извођење радова који би могли нарушити геоморфолошке и хидролошке одлике
природног добра или штетно утицати на очување природних вредности;
2) Отварање позајмишта песка;
3) Нарушавање лесних одсека;
4) Сакупљање дивљих биљних и животињских врста;
5) Узнемиравање птица и других врста животиња утврђених за природне реткости;
6) Уношење алохтоних врста;
7) Свињарење
8) Преоравање и пошумљавање пашњака;
9) Скидање травног покривача;
10) Загађивање воде, земљишта и ваздуха;
11) Употрба хемијских средстава у пољопривреди;
12) Стварање депонија и депоновање смећа;
13) Изградња објеката, осим објеката за потребе заштите ;
14) Постављање бачија и торова од отпадих матерјала, метала и пластике
15) Предузимање других активности које могу нарушити основна обележја природног добра.
Члан 14.
На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањује се коришћење
природних богатстава и други облици коришћења простора и активности, осим научних
истраживања и контролисане едукације, а обезбеђује се очување и унапређење популација
утврђених за природне реткости.

Члан 15.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањује се:
1) Уништавање непречишћених отпадних вода;
2) Изазивање наглих промена нивоа воде;
3) Захватање воде из језера за заливање и друге потребе;
4) Употреба катранисаних пловних објеката и пловних објеката са сопственим погоном;
5) Кретање пловних објеката за потребе заштите и очувања, научноистраживачки рад и
контролисану едукацију;
6) Привредни риболов;
7) Спортски риболов;
8) Лов;
9) Нарушавање интегритета и природне динамике везаних и пловећих острва;
10) Отварање дивљих плажа и
11) Паљење трске.
Члан 16.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена забрањује се:
1) Упуштање непречишћених отпадих вода;
2) Изазивање наглих промена нивоа воде;
3) Захватање воде из језера за заливање и друге потребе;
4) Употреба катранисаних пловних објеката и пловних објеката са сопственим погоном;
5) Привредни риболов;
6) Нарушавање инегритета и природне динамике везаних и пловећих острва;
7) Отварање дивљих плажа и
8) Паљење трске.
Члан 17.
Спорстки риболов обавља се удичарским прибором са максимално три штапа, са максимално
две везане удице.
Забрањује се употреба такозваног јежа.
Члан 18.
Забрањује се ноћни риболов у периоду летњег рачунања времена од 21-03 часа и од 19-07 часа
у току зимског рачунања времена, осим ако лице нема посебну дозволу за ноћни риболов која се
плаћа на лицу места а изадата од стране Управљача.
Ноћно пецање мора бити најављено 24 часа унапред а чувараска служба је дужна да обезбеди
и обелези место. Риболовац не може на лицу места да затражи друго место осим оног које је
резервисано.

Члан 19.
Забрањује се риболов такозваним системом развлачења из чамца или теледиригованих
пловила.
Члан 20.
Забрањује се коришћење сопствених пловила на надувавање (гумени чамци итд) као и било
која друга пловила која се не налазе на главном везу који је Управљач одредио. Чамац се може
користити само на местима где је то дозвољено. Та места обележена су црвеним бовама и свако
лице које жели да пеца из чамца биће обавештено и усмено и писмено тачно о местима где сме да
се креће чамцем.
Члан 21.
За риболов грабљивица могу користити бела риба и варалица. Строго је забрањено лов
грабљивица на алохтоне врсте риба, као и на заштићене врсте риба као што су Чиков, Лињак и
Барски караш.
Члан 22.
За лов кедера дозвољена је употреба черенца са окцима 10X10мм и величине максимално
1X1мм. Дозвољено је на овај начин упецати до 30ком. кедера.
Члан 23.
Забрањен је сваки приступ у мрестилиште у РП „Краљевац“ (1 зона заштите) а лице које се
затекне одговараће кривично по чл.163/а Кр.Закона РС .
Члан 24.
Приликом контроле власник дозволе за спортски риболов дужан је да овлашћеном лицу да на
увид сва потребна документа и омогући му неометану контролу алата, улови и возила уколико то
сл. лице затражи. Власник дозволе дужан је да поступи по упутству сл.лица.
Члан 25.
Лице које буде ухваћено са недозвољеним уловом тј. рибом испод мере, преко мере или са
рибом уловљеном за време ловостаја биће санкионисамо. Као прво, биће сачинјен записник који
потписује ов. лице (чувар) и лице које је затечено са недозвољеним уловом (није у обавези да
потпише записник). Може му бити одузет прибор за пецање и дозвола за риболов у зависности од
тежине прекршаја (процена чувара на терену), ако је одузет прибор издаје се одоговарајући
РЕВЕРС. Прибор је у привременом поседу стараоца до окончања Кр. поступка.

Члан 26.

Свако место за риболов је без обзира ко га је направио остаје на слободно расплоагање
стараоцу тј. то лице нема право да тражи право првенства ако га је направио (покосио трску,
траву, грање).
Члан 27.
Квоте улова су следеће:
1) дозвољено је у току једног дана однети максимално 5кг. Аутохтоних врста рибе (шаран,
штука, сом)
2) уколико су примерци ситнији дозвољено је однети 3ком. рибе (наравно ако су примерци у
мери) ШАРАН 30цм, ШТУКА 40цм и СОМ 60цм
3) ако риба (1 ком.) има 5кг. ±1кг сматра се да је испуњена дневна квота улова
4) улов беле рибе, бабушке је неограничен.
Уколико племенита риба прелази услове из ст.3 овог члана примерак се мора неоштећен
вратити у воду.
Члан 28.
Трајно се забрањује риболов следећих врста рибе:
- барски караш
- лињак
- чиков
- водени ракови (свих врста)
Затим трајно се забрањује лов на барску корњачу, змију белоушку, видру, скочи миша и
воденог пацова као и све остале птице и дивљач у СРП „Краљевац“.
Члан 29.
Уколико се примерак оштети на тај начин да рибочувар процени да неће преживети
риболовац који је ту рибу трајно повредио – оштетио дужан је да штету надоканди стараоцу.
Вредност одштете је у односу 1:5 што значи, да се оштећени примерка плаћа 5 пута скупље од
тржишне цене рибе (у зависности од врсте). Риба се мери на лицу места, саставља записник који
потписују обе стране (риболовац није у обавези да потпише записник). Сл. лице слика улов, ако је
риба испод мере риба се слика са постављеним мерилом испод рибе а дужина се мери
праволинијски од корена репа до врха главе (уста). Новац од одштете користи се за обнову рибљег
фонда строго наменски. Записник се предаје у управнику.
Члан 30.
За риболов на крупне циприниде и сома риоболовац мора обавезно да поседује:
1) сак за чување рибе димензија минимално 60*100цм (у саку се не смеју држати примерци
испод или преко мере). Сак је платнени а окца величине максимално 10*10мм.
2) мередов минималних димензија 60*60цм. или 60цм . ако је округлог облика, окца на
мередову могу бити максимално 10*10дмм
3) постављени мекани јастук (душек за привремено одлагање и мерење рибе димензија мин.
60*100цм

4) вага, метар и фотоапарат ради бржег мерења уколико жели да слика улов
5) забрањује се употреба куке за прихватање рибе. Уколико риболовац нема неке од ових 5
ставки осим (под 4.) сл. лице има право да истог момента риболовца удаљи са воде и
забрани му даљи риболов. Дозвољени миминмални дијаметар најлона је 0,30мм. И
дебљи.
Члан 31.
Превозно срество којим је дошао до риболовне воде риболовац је дужан да остави на за то
предвиђено место (о детаљима информисати се код чувара).
Члан 32.
Риболовац је дужан да место за пецање остави чисто и уредно како је затекао одн. да смеће
одложи на предвиђено место (буре, кесу).
Уклико смеће остави на месту где је пецао ван места предвиђеног за то сл. лице има право да
наплати мандатну казну у висини цене дневне дозволе за риболов.
Члан 33.
Забрањено је уништавати имовину УСР „Делиблатско језеро“ и то:
-бацање и крађа бурета за смеће,
- ломљење клупа и столова од дрвета,
-оштећење печурки (њиховог крова и металне конструкције),
Оштећење (намерно) дрвених платформи, крађа дасака са истих ложење ватре на истим.
За повреде свих наведених ставки биће поднете пријаве и тражене одштете од починиоца тих
дела.
Члан 34.
Ширина риболовног места може бити максимално 5-6 метара исто толико штапови морају
приближно заузимати и у води. Забрањено је лепезасто забацивати штапове и тиме ометати
остале риболовце.
Члан 35.
За све ситуације које нису наведене у овом Правилнику примењиваће се одредбе Закона о
одрживом коришћењу рибљег фонда РС од децембра 2009, Закона о заштити природе сл. Гласник
РС бр.36/2009 и 88/2010 као и Правилника о раду чуварске слбе стараоца УСР „Делиблатско
језеро“.

КОРИШЋЕЊЕ РЕКРЕАТИВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА СРП „КРАЉЕВАЦ“ И
ОБАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА И ДРУГИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан36.
Под рекреативним и другим површинама у смислу овог Правилника сматрају се, водене и
копнене површине у СРП „Краљевац“ предвиђене за одређену намену коришћења: спорт и
рекреацију, едукацију, манифестације и презентације, туристичку и угоститељску делатност и
друго у смислу развоја одрживог туризма и популаризације заштићеног подручја.
Рекреативне и друге површине СРП „Краљевац“ користе се у туристичко-рекреативне и
васпитно-образовне сврхе, за рекреативни риболов, пловидбу чамцима, за културне и сличне
манифестације, као и за обављање делатности излагања и продаје сувенира, производа и продаје
других услуга.
Члан 37.
Услуге у туристичкој и угоститељској делатности и спортско-рекреативних активности
усклађују се са наменом заштићеног подручја, односно, Планом управљања СРП „Краљевац“.
Члан 38.
Привремени објекти за презентацију и продају сувенира, производа и услуга (покретни
киосци, тезге и др.), као и други привремени објекти, могу се поставити само уз дозволу
Управљача и услове којима се одређује: локација, изглед, врста, време постављања и др., а на
основу посебног плана активности који доноси Управљач.
Изван означених површина, не дозвољава се постављање продајних места из става 1. овог
члана.
Привремене објекте постављене ван означенихповршина, дужни су да уклоне њихови
власници, односно поседници.
Члан 39.
О одржавању чистоће у СРП „Краљевац“ стара се Управљач, као и власници и корисници
непокретности у заштићеном подручју, правна и физичка лица која на том простору имају објекте и
код којих настаје одређени комунални отпад.
Забрањено је паљење корова, трске и травњака, чиме се може изазвати пожар.

ПОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ И ДРУГИХ ОЗНАКА
Члан 40.
Управљач обезбеђује обележавање СРП „Краљевац“:
1. постављањем прописаних ознака на прилазима и обележавањем граница и режима
заштите СРП „Краљевац“, у складу са прописима о начину обележавањем заштићених
подручја Републике Србије;
2. постављањем информативних табли и других ознака ради информисања посетилаца и
презентације заштићеног подручја у циљу афирмације природних вредности, пружања
информацијеа о заштићеном подручју, условима кретања, као и о могућностима
коришћења услуга Резервата.
Члан 41.
Власници и корисници непокретности, као и предузећа која обављају делатности у
заштићеном подручју или друге заинтересоване стране, могу постављати информативне и
рекламне ознаке на одређеним местима, односно објектима у СРП „Краљевац“ под условима које
одређује Управљач.
Управљач може да пропише опште услове за постављање: техничко и ликовно обликовање
ознака из става 1. овог члана којима се обезбеђује визуелни идентитет СРП „Краљевац“ и
афирмишу његове природне и културне вредности.
Наведена лица могу у рекламне сврхе користити име и знак заштићеног подручја, уз наплату
накнаде на основу акта Управљача којим се утврђује висина, начин обрачуна и плаћања.
Међусобна права и обавезе Управљача и корисника из става 3. овог члана регулишу се
уговором.
Ознаке које нису постављене у складу са издатим условима, односно уговором, уклониће се о
трошку корисника.

ОБАВЉАЊЕ НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИЗВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ
РАДОВА
Члан 42.
На подручју СРП „Краљевац“ могу се обављати научна истраживања и изводити истражни
радови (ихтиолошки, орнитолошки, хидролошки, лимногеолошки и др.) у складу са законом и
следећим правилима:
1. научноистраживачки радови које не организује Управљач кроз спровођење Плана
управљања, могу се изводити само уз претходну сагласност Управљача;
2. приликом извођења научних истраживања и истраживачких радова није дозвољено
уништавање или угрожавање природних вредности и еколошку равнотежу у заштићеном
подручју;

3. за извођење истраживачких радова особе које те радове изводе, односно одговорно лице,
морају да поседује Услове Завода за заштиту природе и одобрење издато на основу
важећег закона;
4. за коришћење дивљих врста флоре и фауне које су заштићене као природне реткости, лица
која те активности планирају, треба да поседују специјалну дозволу надлежног
Министарства;
5. након завршетка, верификације или објављивања резултата научних истраживања и
истраживачких радова, подаци, односно примерак публикованих резултата истраживања
достављају се Управљачу како би се подаци евидентирали и користили у сврху
мониторинга, планирања заштите и развоја подручја, као и дефинисању граничних
капацитета у коришћењу природних вредности подручја и др.

НАЧИН ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ, ОДНОСНО ОДОБРЕЊА
Члан 43.
Захтеви за издавање дозвола, сагласности и услова које издаје Управљач подносе се
писменим путем на адресу: УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато.
Члан 44.
Захтеви за организоване групне посете, подносе се у року најмање 3 дана, од дана планиране
посете. Уз захтев се наводи: разлог посете, време боравка, број особа, посебни захтеви за услуге
Управљача, као и други подаци од значаја за организовање посете.
Захтеви за научноистраживачки рад и истразивачке радове, подносе се у року од најмање 15
дана пре планираног рока за извођење радова. Уз захтев прилажу се акти других надлежних
органа и наводи: предмет и циљ истраживања, врста радова, подаци и узроци који ће се
прикупљати, начин рада, број истраживача, време трајања радова, ближа локација и други подаци
од значаја за добијање сагласности.
Захтеви за одржавање спортских такмичења риболоваца, риболовне организације су обавезне
да поднесу најкасније до 30 дана пре планираних активности. Уз захтев се подносе следећи
подаци: назив манифестације (поводом такмичења), термин одржавања, број учесника и њихов
смештај, састав учесника по категоријама, пропозиције такмичења (улов се мери и враћа или
носи), место на коме се планира одржавање такмичења.
Захтеви за одржавање осталих спортско рекреативних такмичења и манифестација, достављају
се најмање 30 дана од дана планираног такмичења, односно манифестације. Уз захтев се подносе
следећи подаци: назив манифестације (поводом такмичења), термин одржавања, број очекиваних
учесника и њихов смештај, састав учесника по категоријама, пропозиције и место на коме се
планира одржавање такмичења, односно манифестације, као и предходно прибављене дозволе
од надлежног органа.

Члан 45.
Захтев за издавање услова, сагласност и дозвола решавају надлежни органи УСР „Делиблатско
језеро“: Управни одбор, на начин прописан Законом о управном поступку.
Захтев решава Управни одбор, а када се услови, сагласности, односно дозволе издају на основу
предходно утвређених програма, правила, планова и одлука Управног одбора, захтеве решава
управник УСР „Делиблатско језеро“.
По приговорима и жалбама на одлуке управника УСР „Делиблатско језеро“, решава Управни
одбор.

ПРАВИЛНИК
О ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ
„КРАЉЕВАЦ“
Члан 46.
Овим Правилником у Специјалном резервату природе „Краљевац“ као и у Риболовном
подручју „Краљевац“ (у даљем тексту: СРП „Краљевац“ и РП „Краљевац“), утврђује се организација
чуварске службе и правила рада службе ради обезбеђења унутрашњег реда у комплетном СРП
„Краљевац“.
Правилник о чуварској служби одређује права и дужности чувара и чувара волонтера СРП
„Краљевац“ у складу са чланом 109. и 110. Закона о заштите природе; услове које чувари и чувариволонтери морају испушавати за обављање послова чувања заштићеног подручја, као и права и
овлашћења службених и других лица која учествују у чувању зађтићеног подручја.
Члан 47.
Непосредни надзор на заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује УСР
„Делиблатско језеро“, Делиблато (у даљем тексту: Управљач).
Организовање чуварске службе врши се на основу одредби Закона о заштити природе, Закона о
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда(„Сл.ггл.РС“, бр. 36/2009.), Уредбе о заштити СРП
„Краљевац“, као и Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у СРП „Краљевац“.
Члан 48.
Послове чуварске службе у СРП“Краљевац“ врше:
- чувари природе (у даљем тексту – чувари)
- чувари-волонтери са дужностима и правима утврђеним овим Правилником, а који се
ангажују ради ефикаснијег спровођења правила за спровођење прописаног режима
заштите у СРП „Краљевац“.
Члан 49.
Чување заштићеног подручја обезбеђује се и:
- укључивањем шумара, рибочувара и ловочувара у систем надзора спровођењем
прописаних режима заштите;

-

сарадњом са локалним становништвом, физичким лицима, предузетницима и правним
лицима и другим корисницима или заинтересованим за коришћење заштићеног подручја;
сарадњом са надлежним инспекциским органима и МУП Ковин.

Члан 50.
Чување заштићеног подручја организује се по чуварским рејонима, односно према деловима
СРП „Краљевац“ у зависности од карактеристика терена, режима заштите и нарочито од степена
угроженпсти одређених делова заштићеног подручја.
Чување заштићеног подручја може се организовати и на други начин, у зависности од потреба,
ефикасности и економичности чуварске службе и то групним радом (патроле) или другим
облицима теренског рада.
Послове чувара-волонтера у оквир појединих делова подручја организују се према текућим
потребама спровођења унутрашњег реда и спровођења Плана управљања СРП „Краљевац“.
Члан 51.
Послове чувара могу обављати лица која испуњавају следеће услове:
- да имају најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит;
- да су потпуно психофизички способни за обављање послова из става 1. овог члана.
Чувар-волонтер може бити свако лице, љубитељ природе, са особинама добре комуникације,
знањем, вештинама и психофизички способан за послове чувања и заштите природних и
културно-историјских вредности СРП „Краљевац“.
Лица која буду ангажована за обављање послова чувара и чувара-волонтера, дужна су да
познају одредбе Закона о заштити природе и других закона којима се регулише заштита
природних ресурса и чување заштићеног подручја, Закона о зађтити и одрживом коришћењу
рибљег фонда, као и Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби у СРП „Краљевац“.
Управљач организује и спроводи одговарајуће интерне обуке чуварске службе у складу са
утврђеном сврхом и дужностима чуварске службе (противпожарна заштита, активности у
случају акцедентне ситуације, за случај временске непогоде и сл.).
Члан 52.
Рад чуварске службе на терену координира Надзорник чуварске службе (у даљем тексту –
Надзорник).
Надзорник мора да испуњава следеће услове:
- да има најмање вишу или високу стручну спрему биолошког, шумарског, пољопривредног,
еколошког или географског усмерења;
- радно искуство од најмање 3 године.
Надзорник координира послове чувања и надзора, сакупља информације и прави базу
података, предузима мере на основу пријава чувара, сарађује са надлежним инспектором и
другим надлежним органима и сл.
Надзорник у договору са надређеним Управљача одређује начин рада на терену:
- распоред чувара и величину чуварског рејона;
- број обилазака и врсту надзора;

-

-

одлучује о хитним поступцима, односно, предузимању мера и радњи које не трпе
одлагање, а односе се на рад чуварске службе и врши друге конкретне послове у складу са
Законом.
Надзорник је дужан да води одговарајуће евиденције и подноси годишњи извештај о раду
службе.

Члан 53.
Као службено лице Управљач, са овлашћењима која су утврђена Законом и овим Правилником,
Надзорник на терену поступа стручно и ауторитативно у свим радњама за које је овлашћен.
Поступање Руководиоца у свим случајевима мора бити у складу са овлашћењима која има и
дужана је да посебно води рачуна о правилном представљању и угледу СРП „Краљевац“.
Обавезу поступања на начин утврђен ставовима 1. 2. овог члана, имају и чувари, као и чувари
волонтери.
Члан 54.
Ако у вршењу чуварске службе чувар заштићеног подручја утврди да је учињена радња
супротно правилима унутрашњег реда или друге законом утврђене забране кршења режима
заштите, или ако постоји основана сумња да је учињен прекршај, односно кривично дело,
овлашћени је и дужан да:
1. прати кретање и активности посетилаца и легитимише које затекне у заштићеном подручју;
2. изврши преглед свих врста возила, пловних објеката или товара;
3. изврши сваки преглед, осим станова и других просторија, за чији преглед је потребан
судски налог;
4. привремено одузме предмете 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;
5. лице без личних исправа, затечено у вршењу недозвоњених радњи, приведе надлежном
органу унутрашњих послова;
6. опомене и/или одстрани затечено лице или групу посетилаца ако у заштићеном подручју:
- вози и паркира возило у СРП „Краљевац на не предвиђено место за такву радњу;
- ложи ватру на не предвиђено место за такву радњу;
- креће се прибором за лов;
- креће се прибором за риболов без дозволе за риболов;
- снима без писменог одобрења Управљача
- оштећује знаке за обележавање или обавештење, као и сав други инвентар Управљача;
- бере или скупља заштићене биљне и животињске врсте без дозволе Управљача;
- ломи дрвеће и жбуње;
- напаса стоку на недозвољеном месту и/или у време у које испашаније дозвољена;
- уноси опасне направе или опасне матерје којима се може угрозити заштићено природно
добро;
- прави буку и ремети мир у резервату;
- врши друге радње непримерене заштићеном подручју.

Члан 55.
На рибном подручју „Краљевац“ чувар је овлашћен да:
- контролише дозволе од стране рекреативних риболоваца које затекне у риболову на
обележеном рибном подручју;
- спречава изручивање у риболовну воду штетне матерје и друго које могу угрозити рибљи
фонд „Краљевац“;
- наплаћује дневну и доплатну годишњу дозволу за рекреативни риболов на лицу места, као
и остале таксе чију висину одређује Управљач;
- привремено одузме и без одлагања предаје Управљачу улов, средства и алат за риболов,
као и друге предмете пронађене на рибарском подручју, ако постоје основи сумње да су
употребљени или били намењени за извршење прекршаја или да су настали или
прибављени извршењем прекршаја;
- друга овлашћења утврђена одредбама закона о заштити природе, закона о заштити и
одрживом коришћењу рибљег фонда и општа акта Управљача.
- По извршеном одузимању улова и предмета за незаконит риболов, затеченом лицу чувар
је дужан да изда потврду.
Члан 56.
Одредбе овог правилника односе се на заштиту и лов ракова, шкољки, жаба, пијавица,
корњача, змија и других животиња које живе у води и којима се рибе хране.
Члан 57.
Дужност и право чувара-волонтера је да:
- учествује у пословима праћења стања и промена природних вредности, помаже у
истраживањима у СРП „Краљевац“, води одговарајуће евиденције и друго у складу са
посебним упутствима Управљача;
- обилази терен и опомиње посетиоце и друга лица затечена у вршењу прекршаја да су те
радње забрањене и кажњиве;
- заједно са чуварима природе остварује сарадњу са локалним становништвом, физичким
лицима, предузетницима и правним лицима и другим корисницима или заинтересованим
за коришћење заштићеног подручја;
- са локалним становништвом;
- учествује у пословима водича за посетиоце, образовним активностима, пружању
информација и другим активностима у оквиру презентације СРП „Краљевац“;
- чува и стара се о објектима и ознакама у СРП „Краљевац“;
- пријави чувару природе нелегалне радње које захтевају интервенцију надлежних служби и
укаже на одређене негативне појаве, да даје информације и податке чуварима о радњама
чији је био сведок, односно очевидац, а којр су неопходне у поступку пред надлежним
државним органима;
- обавља друге активности за које се укаже потреба, а Управљач процени да је за то
довољно одговоран.

Члан 58.
О свим предузетим радњама, а посебно у случају када уочене радње могу представљати
прекршај, кривично дело, привредни преступ, када је причињена штета, када је извршено заузеће
државне имовине, сметње поседа и друго, чувар односно Надзорник саставља записник.
Члан 59.
Записник је интерни докуметн кој служи као основ за преузимање даљих мера у циљу заштите
подручја.
Записник је интерни документ у форми обрасца и обавезно саджи следеће податке:
-где се врши контрола и шта се контролише;
-датум и време састављања записника;
-ко врши преглед и контролу и у чијем присуству;
-опис радње и битне чињенице (садржај записника);
-време контроле и број примерака записника;
-потпис састављача записника и потписе присутних.
На основу записника Управљач саставља и води одговарајуће службене евидениције.
Члан 60.
Садржај записника је саопштење онога што је затечено, нађено, утврђено или на други начин
прибављено и константовано.
У садржај записника обавезно се уносе:
- ближи подаци о извршиоцу недозвољених радњи (име и презиме, име оца, адреса, број
личне карте, запослење или други статус, као и друге податке за идентификацију;
- врста радње и начин извршења радње;
- подаци о сведоцима и други распложиви докази које је могуће прибавити;
- подаци о евентуалној штети, а посебно количине, број комада, врсте и друго.

Члан 61.
Записник се саставља у броју примерака колико захтева конкретна ситуација, а један примерак
записника уручује се затеченом лицу.

Члан 62.
Чувар природе поред овлашћења утврђених члановима 7,9 и 10 овог Правилника посебно је дужан
да:

1. редовно обилази, чува и врши мониторинг на терену;
2. спроводи превентивне мере за заштиту природних ресурса СРП „Краљевац“ у сарадњи са
локалним становништвом, физичким лицима, коришћење заштићеног подручја;
3. спречава све недозвољене видове коришћења шума, шумских плодова, поривправно
присвајање дрвних сортимената, бесправно подизање објеката и заузимање шумског
земљишта, у сарадњи са корисницима шума;
4. спречава бесправну пашу и бесправно држање стоке у заштићеном подручју, све
недозвољене видове коришћења лековитог биља, природних реткости и осталих врста
дивље флоре и фауне, бесправни риболов и пловидбу;
5. спречава лов дивљачи;
6. контролише стварање дивљих депонија;
7. реагује праовремено и оперативно у акцидентним ситуацијама, приликом елементарних
непогода, пожара и сл.;
8. спречава вршење друхиг радњи и активности које су забрањене законом,
подзаконскимактима, као и Правилником у унутрашњем реду и чуварској служби у СРП
„Краљевац“.
Такође је дужан да:
- потпуно познаје природне вредности и обележја СРП „Краљевац“, границе заштићеног
подручја и границе режима заштите;
- води радни налог и редовно у њега уноси податке уочених неправилности и/или промена у
заштићеном подручју;
- чува и обнавља граничне знаке, информативне табле, путоказе и друге ознаке и обележја
заштићеног подручја;
- обавља послове основне и активне заштите у складу са Планом управљања.
Члан 63.
Као службено лице чувар природе учествује у раду туристичких послова при обиласку туристичких
група и других посетилаца, дају информације и потребне податке.
Члан 64.
Надзорник и чувари поседују службену легитимацију која се издаје на занконом прописаном
обрасцу и овлашћења сходно одредбама Закона и општих аката Управљача.
При обављању службених радњи Надзорник и чувар је дужан да претходно покажу своју службену
легитимацију. Чувар волонтер има легитимацију са назнаком чувар-волонтер.

Члан 65.
За време службе Надзорник и чувар заштићеног подручја носи службену одећу, знак заштите
природе и знак заштићеног подручја које чува.

Службено одело лица из ст.1 овог члана је униформа посебног кроја, израде, изгледа и боје која
одговара правилном представљању СРП „Краљевац“.
Чувари заштићеног подручја имају одоговарајућу заштитну опрему и друга права и обавезе
утврђене актом о организацији и систематизацији послова Управљача.
Члан 66.
Чуварска служба је опремљена следећим средствима:
- мобилним телефонима, односно, средствима веза;
- чамцима са моторима на електични погон и пратећом опремом;
- двогледима;
- другом опремом неопходним за успешно обављање послова.
Члан 67.
Лица која врше послове мониторнинга у заштићеном подручју, у обављању послова чуварске
службе имају овалшћења која им у складу са одредбама закона, СРП „Краљевац“ одреди
Управљач.
Члан 68.
Службена и друга лица (органи МУП-а, инспекцијски и други органи), који учествују у заштити и
чувању заштићеног подручја, имају права и овлашћења утврђена одредбама закона.
Члан 69.
Послове чуварске службе Управљач може органиовати и у сарадњи са ЈП „Војводинашуме“ и са
локалним Ловачким друштвом.
Члан 70.
Чуварска служба је дужна да у остваривању режима заштите користи права проистекла из Уредбе
о заштити, као активну легитимацију и да у року 24 часа обавести управника УСР „Делиблатско
језеро“ о свим променама у простору СРП „Краљевац“.

ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА
Члан 71.
На подручју СРП „Краљевац“ планирају се и спроводе мере заштите од пожара у складу са Законом
о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09), Законом о шумама и прописима
донетим на основу тих закона, планом управљања СРП „Краљевац“ и плановима заштите од
пожара.
Управљач доноси план заштите од пожара за подручје СРП „Краљевац“ сходно члану 47. Закона о
заштити од пожара и одредбама Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у
категорије угрожености од пожара („Службени гласник РС“, број 76/10).

УСР „Делиблатско језеро“ у складу са Законом о шумама доноси планове заштите шума од пожара
за шумска подручја која припадају СРП „Краљевац“.
Планом и програмом управљања СРП „Краљевац“ утврђују се приоритетни односно годишњи
оперативни задаци противпожарне заштите.
Управљач ће на погодан начин објавити односно јавно истакнути изводе из планова заштите од
пожара, са основним правилима противпожарне заштите и поставити одговарајуће ознаке на
терену.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72.
Овај Правилник доноси Управни одбор УСР „Делибалтско језеро“ Делиблато
Члан 73.
Правилник се на основу законских прописа доставља надлежном Министарству ради добијања
сагласности.

Члан 74.
Правила одређена овим Правилником и друге неопходне информације за спровођеље режима
заштите, Управљач ће на погодан начин јавно огласити тако да буду доступна корисницима и
посетиоцима СРП „Краљевац“ (на информативним таблама, у проспектима, брошурама и др).

Председник удружења
______________________
Стојилковић Љубомир

