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ОБАВЕШТЕЊЕ О  

НЕСТАНКУ ТАБЛЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  

ЗП "ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ" 

 

Обавештавамо Вас да је дошло до нестанка табле за обележавање заштићено подручја 
"Лесни профл Капела у Батајници".  

У складу са Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Лесни профил Капела у 
Батајници” и Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби заштићеног подручја 
"Лесни профил Капела у Батајници" председник УО Удружења је сачинио записник и 
доставља га на увид Градском секретаријату за животну средину, градском инспектору 
за заштиту животне средине, као и Заводу за заштиту природе РС . 

Чувар ЗП "Лесни профил Капела у Батајници" је у редовној контроли заштићеног 
подручја 24.04.2015. године уочио недостатак табле и о томе обавестио председника 
Удружења и доставио фотографије. 27.04.2015. године извршен је увид представника 
Управљача и сачињен записник који је дат у прилогу. 

Записник се штампа у 5 примерака и доставља Градском секретаријату за животну 
средину, градском инспектору за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе 
РС, МУП-у ПО Батајница, док један задржава Удружење.  

Београд, 28.04.2015. године 

 

 

Председник удружења  

Љиљана Марјановић 

________________________ 
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ЗАПИСНИК О  

НЕСТАНКУ ТАБЛЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  

ЗП "ЛЕСНИ ПРОФИЛ КАПЕЛА У БАТАЈНИЦИ" 

 

Чувар ЗП "Лесни профил Капела у Батајници" је у редовној контроли заштићеног 
подручја 24.04.2015. године уочио недостатак табле и о томе обавестио председника 
Удружења и доставио фотографије. 27.04.2015. године извршен је увид представника 
Управљача и сачињен записник: 

На основу телефонског позива упућеног председнику Удружења Љиљани Марјановић и 
фотографија које је чувар ЗП "Лесни профил Капела у Батајници" послао са услужног 
емаила на емаил Удружења, констатовано је да на фотографијама не постоји табла за 
обележавање подручја која је постављена у оквиру Привременог програма управљања 
ЗП "Лесни профил Капела у Батајници" за 2014. годину број 25-К/2014 од  
01.07.2014. године. 

27.04.2015. године на терен су независно изашли Чувар Горан Радиновић и Председник 
Удружења Љиљана Марјановић у пратњи члана Удружења Горана Пиперског. 
Фотографисани су разбијени делови бетонских темеља са јасно уочљивим квадратним 
профилима осталим од ногара табле. О свему је истовремено обавештена Госпођа Нада 
Ђурић, задужена за руковођење пословима заштите, унапређења, промовисања и 
одрживог развоја заштићеног подручја. 

Претпоставка је да је земља око темеља табле ископана, табла оборена а онда разбијен 
бетон и однета табла. Делови темеља табле се могу пронаћи разбацани 6-10 м око 
локалитета где је табла била постављена. Рупе су затрпане и набацане су цигле и лесне 
лутке, а делови бетона разбацани. 

У разговору са локалним становништвом констатовано је да је табла уочена последњи 
пут пре 15-20 дана. Таблу су уочили рибари из чамца јер се због високог водостаја 
копном није могло прићи до поменуте табле. Локално становништво је указало на 



 
 

проблеме са сакупљачима секундарних средина, јер су често имали проблема са 
нестајањем пумпи, цеви и свега другог металног. 

Записник се доставља Градском секретаријату за животну средину, градском 
инспектору за заштиту животне средине, као и Заводу за заштиту природе РС путем 
електронске поште, а после завршетка процедуре биће послата и у папирној форми. 

Удружење ће у договору са горе поменутим поднети пријаву надлежној Полицијској 
управи за Град Београд ПО Батајница и поступити у складу са предлогом надлежних 
институција. 

Удружење ће у року од 7 дана израдити привремену ознаку за обележавање ЗП и 
поставити на заштићеном подручју. 

У прилогу вам достављамо фотографије постављене табле као и неколико фотографија 
стања затеченог 27.04.2015. године. 

У наставку достављамо фотографије постављене табле и стања затеченог 27.04.2015. 
године: 

  

  



 
 

  

  

Извештај саставила  

Љиљана Марјановић, председник удружења 

 

Београд, 28.04.2015. године 

 

 

Председник удружења  

Љиљана Марјановић 

________________________ 

 


