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Активност 1: Истраживање и процена расположивих информација 

 

Пројекат  се базира на следећим документима  

 

1. ПЛАН УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ЂЕРДАП 

http://www.zastita.npdjerdap.org/wp-content/uploads/2017/09/Plan-upravljanja-

Nacionalnim-parkom-Djerdap-2017-2026.pdf 

 

2. УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА "ЂЕРДАП" (Сл. гласник РС бр. 43/13) 

http://www.rapp.gov.rs/Storage/Global/Documents/2014/UREDBE/Djerdap.pdf 

 

3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ 

ПАРКА ЂЕРДАП (Службени гласник РС 43/13). 

http://www.rapp.gov.rs/zasticena-i-turisticka-podrucja/cid294-83243/prostorni-plan-

podrucja-posebne-namene-nacionalnog-parka-erdap 

 

4. ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA („Službeni glasnik RS“ br. 84/2015) 

http://www.zzps.rs/novo/kontent/novosti/322/Zakon%20o%20nacionalnim%20parkovima%2

02015.pdf 

 

5. ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - 

ispr. i 14/2016) 

http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_zakoni/z%20o%20zastiti%20prirode%2010.pdf 

 

6. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Чезава“ 

7. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Десна река“ 

8. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Лева река“ 

9. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Кожица“ 

10. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Бољетинка“ 

11. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Бољетинска река“ 

12. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Златица“ 

13. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Поречке шуме“ 

14. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Црни врх“ 

15. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Пецка бара“ 

16. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Штрбачко корито“ 

17. Посебна основа газдовања за Газдинску јединицу „Ђердап“ 
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Усаглашеност са међународним споразумима и законодавством Европске Уније 

(Acquis communautaire) за животну средину 

  

 Резултати пројекта усаглашени су са бројним међународним споразумима, 

ратификованим мултилатералним споразумима и конвенцијама, са важећим законима, 

прописима и политиком која се спроводи у ЕU (Аcquis communitare) у области заштите 

животне средине, као и правним и институционалним оквиром и политиком заштите 

животне средине у Србији. 

 Предложене адаптивне мере хармонизоване су са следећим међународним 

споразумима, ратификованим мултилатералним споразумима и конвенцијама 

стратешким документима на нивоу Европе: 

 Стокхолмска декларација (1972); 

 Светска повеља о природи (1982); 

 Најроби декларација (1982); 

 Рио декларација о животној средини и развоју (1992);Агенда 21 (1992); 

 Конвенција о очувању европске дивљачи и природнихстаништа Европе, Берн 

(1979); 

 Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Службени лист 

СРЈ” - Међународни уговори,брoj 11/2001); 

 Закон о потврђивању Кјото протокола уз оквирну конвенцију Уједињених 

нација о промени климе („Службенигласник РС” – Meђународни уговори, број 

88/07); 

 Закон о потврђивању Конвенције УН о борби противдезертификације у земљама 

са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци, („Службени 

гласник РС –Међународни уговори”, број 102 /07). 

 Закон о ратификацији Конвенције о очувању миграторних врста дивљих 

животиња, Бон, 1979 („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 

102/07); 

 Закон о потврђивању Конвенције о очувању европскедивље флоре и фауне и 

природних станишта Европе, Берн,1979 („Службени гласник РС – Међународни 

уговори”, број102/07). 

  Панeвропска стратегија биолошке и предеоне разноврсности (1992); 

 Стратегија шумарства ЕU (1998); 

 Стратегија одрживог развоја ЕU (2002); 

 Стратегија одрживог коришћења природних ресурса идобара ЕU (2005); 

 Резолуције Министарске конференције о заштитишума у Европи (1990, 1993, 

1998, 2003); 

 Директива Савета Европе број 43/92 о заштити природних станишта и станишта 

дивље флоре и фауне (1992); 

 Директива Савета Европе број 409/79 о заштити дивљих птица (1979); 

 Директива Савета Европе број 105/99 о тржишту шумског репродуктивног 

материјала (1999); 

 Европска конвенција о пределима (2000). 
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Усаглашеност са националним законодавством и планским документима 

  

Резултати пројекта усаглашени су и са следећим законима и прописима Републике 

Србије: 

 Устав Републике Србије; 

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04 и 

36/09); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 

РС”, број 135/04 и 88/10); 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласникРС” број 72/09 и 81/09); 

 Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа(„Службени гласник РС”, 

број 135/04); 

 Закон о шумама („Службени гласник РС”, број 30/10); 

 Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”,број 18/10); 

 Закон о водама („Службени гласник РС”, број 30/10); 

 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06 и 

65/08); 

 Закон о органској пољопривреди („Службени листСРЈ”, број 28/2000); 

 Закон о органској производњи и органским производима („Службени гласник 

РС”, број 62/06); 

 Правилник о методама органске биљне производње ио сакупљању шумских 

плодова и лековитог биља, као производа органске пољопривреде („Службени 

лист СРЈ”, број51/02). 

 

Од планских докумената коришћени су: 

 Национална стратегија одрживог развоја 2008-2017 („Службени гласник РС”, 

број 57/08); 

 Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС”, број 

05/06); 

 Стратегија развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС”, број 78/05); 

 Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010.до 2020. године 

(„Службени гласник РС”, број 88/10); 

 

Циљеви и резултати истраживачког пројекта базирани на наведеним 

стратешким документима пружиће практична решења за дефинисање еколошке 

стабилности и примену адаптивних мера у просторно дефинисаним шумским 

екосистемима. 

 

 


