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На основу члана 56. Закона о заштити природе ("Сл. Гласник РС", број 36/2009), 
члана 12. Решења Привременог органа града Београда о проглашењу Заштићеног 
подручја "Земунски лесни профил", број: 501-148/13-с-20 од 29.11.2013. године и 
члана 12. Статута Удружења "Еколошки покрет Земун" Управни одбор Удружења 
"Еколошки покрет Земун" у Земуну на седници одржаној 25.07.2014. године донео 
је: 

П Р А В И Л Н И К  
О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ  

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА  
"ЗЕМУНСКИ ЛЕСНИ ПРОФИЛ" 

Члан 1. 

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Заштићеног подручја 
"Земунски лесни профил" (у даљем тексту: Правилник), уређују се правила за 
спровођење режима заштите Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" (у 
даљем тексту: "Земунски лесни профил"), која се односе на: 

1. Правила и начин понашања посетилаца заштићеног подручја при кретању 
или боравку; 

2. Постављање информативни и других ознака; 

3. Oбављање научних истраживања и извођење истражних радова; 

4. Коришћење природних вредности, у образовно- едукативне сврхе;  

5. Обављање туристичких, спортско- рекреативних и других делатности; 

6. Правила за спровођење прописаног режима заштите (забране и 
ограничења); 

7. Начин давања сагласности, односно, одобрења у складу са овлашћењима 
стараоца; 

8. Организацију чувања заштићеног подручја, правила обезбеђења 
унутрашњег реда, права, обавезе и овлашћења чувара природе, услове који 
морају испунити, као и других лица која учествују у чувању Заштићеног 
подручја "Земунски лесни профил".  

Члан 2. 

Одредбе овог Правилника се односе на посетиоце и друга физичка и 
правна лица, која повремено бораве на заштићеном подручју "Земунски лесни 
профил", обављају делатности или на било који начин користе вредности 
Земунског лесног профила. 
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Посетиоцима из става 1 овог члана не сматрају се чланови удружења 
"Еколошки покрет Земун" или су пословни партнери Управљача. 

Члан 3. 

За коришћење природних вредности заштићеног подручја "Земунски 
лесни профил" и услуга Управљача плаћа се надокнада. 

Начин плаћања и висину надокнаде из става 1. овог члана, а према виду 
коришћења, односно врсти посете и трајању боравка, прописује Управљач 
посебним актом о накнадама за коришћење природног добра на основу Закона о 
заштити природе (члан 70.) и овог Правилника. 

Актом из става 2. овог члана могу се утврдити попусти и ослобађање од 
плаћања. 

Средства остварена од накнада из става 1. овог члана приход су Управљача 
и користе се за финансирање трошкова управљања, односно реализацију планова 
и програма заштите, развоја и унапређења Заштићеног подручја "Земунски лесни 
профил". Ова средства се уплаћују на рачун Управљача. 

Члан 4. 

Унутрашњи ред на Заштићеном подручју "Земунски лесни профил" 
обезбеђује се: 

1. Применом правила и поштовањем прописаног начина понашања корисника 
и посетилаца при кретању, боравку или обављању делатности на 
Заштићеном подручју "Земунски лесни профил"  

2. Спровођењем општих и посебних забрана и ограничења у оквиру 
прописаног режима заштите. 

3. Организовањем чувара заштићеног подручја у складу са Законом и овим 
Правилником 

4. Издавањем услова, сагласности и дозвола за коришћење природних 
вредности и за обављање делатности, активности и услуга 

5. Сарадњом са надлежним државним органима, органима градске управе 
града Београда, Скупштином општине Земун, а посебно кроз усаглашавање 
планова и програма других организација и институција који обухватају 
заштићено подручје са Планом управљача, сагласно Решењу о проглашењу 
заштићеног подручја "Земунски лесни профил".  

Члан 5. 

Корисници и посетиоци Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" 
при кретању, боравку или обављању делатности и других активности, дужни су да 
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се придржавају прописаног режима заштите из Решења о проглашењу заштићеног 
подручја "Земунски лесни профил" и правила и начина понашања утврђених овим 
Правилником. 

Члан 6. 

За посете и боравак на Заштићеном подручју "Земунски лесни профил", 
као и за коришћење природних вредности, рекреативних и других јавних 
површина, научно истраживачки рад, обављање туристичке и друге делатности, 
укључујући спортско-рекреативне активности, постављање информативних и 
других ознака, снимање и фотографисање и сваки други начин коришћења 
природних вредности заштићеног подручја и услуга Управљача, корисници 
прибављају одобрење Удружења "Еколошки покрет Земун". 

Захтев за издавање одобрења решава Управљач на начин прописан 
Законом који уређује управни поступак. 

Одобрење се издаје једнократно и њиме се утврђује висина и начин 
плаћања накнаде. Корисници су дужни да одобрење чувају и покажу на захтев 
службеног лица. 

Члан 7. 

Посетиоци који користе Заштићено подручје "Земунски лесни профил", 
односно, долазе и бораве на заштићеном подручју ради упознавања и разгледања 
његових природних вредности, дужни су да се при кретању и боравку придржавају 
прописаног режима заштите и правила унутрашњег реда, упутстава са 
информативних табли и других ознака, као и упутстава овлашћеног лица 
Управљача.  

Члан 8. 

У току боравка на Заштићеном подручју "Земунски лесни профил" 
посетиоцима није дозвољено: 

1. Кретање ван постојећих стаза; 

2. Бацање и одлагање отпадака изван одређеног места; 

3. Уништавање мобилијара(клупе, столови, корпе за смеће, и друго); 

4. Уклањање, уништавање и оштећивање информативних табли, ознака 
обележавања или обавештења; 

5. Сакупљање и одношење покретних заштићених природних докумената 
(фосила, минерала, кристала и др.) без прописане дозволе надлежног 
министарства; 

6. Уношење опасних уређаја, направа и опасних хемикалија и других штетних 
материја којим се може угрозити заштићено природно добро или људи; 
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7. Ломљење и уништавање вегетације која може изазвати процес ерозије и 
подривања лесног профила; 

8. Вршење радњи којима се угрожава предео и животна средина буком, 
загађењем ваздуха, воде и земљишта и других радњи који су Законом и 
другим прописима забрањене и које није одобрио Управљач; 

Члан 9. 

Рекреативним и другим јавним површинама сматрају се заштићени 
делови подручја који су опремљени и уређени за одређену рекреативну намену 
или други вид јавног корићења. 

Услове за уређење, опремање и коришћење рекреативних и других јавних 
површина утврђује Завод за заштиту природе Србије. 

Члан 10. 

Рекреативне и друге јавне површине морају бити уређене, опремљене за 
планирану намену, редовно одржаване и безбедне, о чему се стара Управљач или 
се те површине користе за обављање делатности из члана 12. овог Правилника. 

Ако се о рекреативним и другим јавним површинама на Заштићеном 
подручју "Земунски лесни профил" не стара Управљач, већ правна и физичка лица 
(Корисници), накнада Управљачу плаћа се у складу са прописаним актом из члана 
3. овог Правилника. 

Члан 11. 

На Заштићеном подручју "Земунски лесни профил" могу се вршити научна 
истраживања и изводити истраживачки или истражни радови, уз предходно 
прибављање услова Завода за заштиту природе Србије и сагласност Управљача, 
према следећим правилима: 

1. Научна истраживања и истраживачки радови врше се на начин којим се не 
изазивају трајна оштећења природних вредности, односно не угрожава 
стабилност лесног профила; 

2. Приликом извођења научних истраживања и истраживачких радова није 
дозвољено уништавање или угрожавање природних и створених вредности 
или осетљивих екосистема; 

3. Након завршетка, верификације или објављивања резултата научних 
истраживања и истраживачких радова, подаци, односно, примерак 
публикованих резултата доставља се Управљачу ради евидентирања и 
коришћења у циљу мониторинга, евалуације и израде планова и програма 
заштите, развоја и унапређења Заштићеног подручја "Земунски лесни 
профил". 
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За извођење истражних радова прибављају се одобрења, односно, 
сагласности других надлежних органа и организација у складу са Законом. 

Члан 12. 

Туристичка, угоститељска, спортско -рекреативна и друга делатност, може 
се вршити у складу са прописаним режимом заштите, плановима, програмима 
заштите, развоја и унапређења заштићеног подручја, другом планском или 
програмском документацијом Управљача, а у складу са Законом. 

Правна и физичка лица која обављају делатност из става1. овог члана 
обвезници су плаћања накнаде у складу са актом о накнадама за коришћење 
природног добра из члана 3.овог Правилника. 

Члан 13. 

Привремени објекти за обављање туристичке, угоститељске и друге 
делатности могу се поставити у складу са естетским и амбијенталним вредностима 
заштићеног подручја, на основу одговарајуће урбанистичко – техничке 
документације и у складу са условима Завода за заштиту природе Србије. 

Привремени објекти из става 1. овог члана могу се поставити изузетно уз 
сагласност и услове које одреди Управљач. 

Члан 14. 

Сви туристички, угоститељски и други објекти морају бити опремљени 
средствима за заштиту од пожара, према условима надлежног органа. 

Сви објекти морају имати изграђен систем инсталација, опреме и објеката 
за одлагање комуналног отпада и отпадних вода. 

Члан 15. 

Управљач поставља прописане информативне табле и ознаке на 
прилазима и границама Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" у складу са 
Правилником о начину обележавања заштићених природних добара ("Сл. гласник 
РС", број: 30/92, 24/94 и 17/96). 

Поред прописаних ознака постављају се и информативне табле и друге 
ознаке ради презентације и афирмације природних вредности, пружања 
обавештења корисницима о режимима заштите, условима кретања, правилима 
унутрашњег реда, могућностима коришћења, забранама и ограничењима и другим 
подацимаод значаја за спровођење прописаног режима заштите и унутрашњег 
реда. 



ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ  
ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА "ЗЕМУНСКИ ЛЕСНИ ПРОФИЛ" 

   

Удружење "Еколошки покрет Земун", 2014. године     

Члан 16. 

Корисници Заштићеног подручја "Земунски лесни профил", осим 
посетилаца, могу постављати ознаке на заштићеном подручју искључиво уз 
одобрење Управљача који је дужан да утврди јединствене стандарде за њихово 
постављање. 

Правна и физичка лица која постављају ознаке из става 1. овог члана 
обвезници су плаћања накнаде у складу са актом о накнадама за коришћење 
Заштићеног подручја "Земунски лесни профил". 

Члан 17. 

Корисници Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" могу у 
рекламне сврхе користити име и заштитни знак природног добра, уз предходну 
сагласност и одобрење Управљача, а уз плаћање прописане накнаде. 

Фотографисање и снимање у комерцијалне сврхе може се вршити само уз 
одобрење Управљача. 

Члан 18. 

Управни одбор Удружења "Еколошки покрет Земун" издаје услове, 
сагласност и дозволе за коришћење природних вредности, обављање одређених 
делатности и активности на Заштићеном подручју "Земунски лесни профил" на 
основу овлашћења утврђених Законом о заштити природе и Решењем о 
проглашењу Заштићеног подручја "Земунски лесни профил", а у складу са Планом 
управљања Заштићеног подручја "Земунски лесни профил". 

О издатим условима, сагласностима и дозволама Управни одбор 
Удружења "Еколошки покрет Земун" води посебну евиденцију. 

Члан 19. 

Захтев за издавање услова, сагласности и одобрења од Управљача 
Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" подноси се у писаној форми на 
адресу: Удружење "Еколошки покрет Земун", Управни одбор Удружења, Земун, ул. 
Стара број 5. 

Члан 20. 

Захтев садржи разлог посете и боравка: 

Научна истраживања, извођење научно истраживачких радова, научна 
осматрања постојеће морфологије лесног профила, лесних хоризоната, фосилни 
материјал и друге битне карактеристике за заштићено подручје или праћење 
њиховог стања, одржавање образовних манифестација, посета, еколошких и 
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других кампова, истраживачке акције и сл., одржавање културних, спортско 
рекреативних манифестација, снимање филмова, спотова и фотографија у 
комерцијалне сврхе и друго. 

Осим разлога посете и боравка у захтеву се наводи: број посетилаца, 
време и трајање боравка, уколико се ради о вишедневном боравку, евентуалним 
посебним захтевима за услове управљача и други подаци од значаја за 
организацију посете- боравка. 

Захтев се подноси најкасније у року од 10 дана пре датума планиране 
посете.  

Захтев за издавања услова, сагласности и дозвола решава Управни одбор 
Управљача, на начин прописан Законом. 

Члан 21. 

Управљач обезбеђује непосредну примену мера заштите и уређења 
обележавањем граница Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" у складу са 
Правилником о начину обележавања заштићених природних добара ("Сл. гласник 
РС", број: 30/92 24/94 17/96) и њиховим перманентним одржавањем. 

Члан 22 

Чланом 5. Решења о проглашењу Заштићеног подручја "Земунски лесни 
профил" спроводи се активна заштита и забрањује: 

1. Индустријска и индивидуална експлоатација минералних и неминералних 
сировина на целом заштићеном подручју; 

2. Примарна прерада и предконцентрација минералних сировина; 

3. Одлагање индустријског и другог отпада или вишкова земље са откопа, на 
заштићеном подручју и његовој непосредној близини; 

4. Изградња индустријских, инфрастуктурних, привредних и других објеката 
чији рад и активности могу изазвати неповољне промене на лесном 
профилу; 

5. Руковање хемикалијама, нафтним дериватима и другим опасним и штетним 
материјама на отвореном простору; 

6. Градња привредних, викенд и других објеката; 

7. Свака промена постојеће морфологије лесног профила, поткопавање, 
засецање и сви други радови и интервенције који могу негативно утицати 
на лесне хоризонте; 

8. Извођење земљаних, грађевинских и других радова којима се може 
оштетити, променити или угрозити заштићено подручје и његова околина 

9. Узимање фосилоносног материјала, посебно са геолошких профила; 
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10. Крчење вегетације и обављање других радњи на местима и на начин који 
може изазвати процесе јаке ерозије и неповољне промене на профилу и 
његовој непосредној околини; 

11. Промена намене површине, изузев промена које проистичу из програмских 
дикумената управљача; 

12. Други радови и активности којима се могу нарушити естетске и 
амбијенталне вредности заштићеног простора и погоршати карактеристике 
његове примарне вредности. 

Члан 23. 

Кретање и боравак посетилаца дозвољен је под условима из члана 7. и 8. 
овог Правилника. 

За време боравка на Заштићеном подручју "Земунски лесни профил" 
посетиоци су дужни да се придржавају правила унутрашњег реда, упутстава са 
информативних табли и других ознака, као и упутстава и објашњења чувара. 

Члан 24. 

Организовање чувања Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" 
врши се на основу одредби: 

1. Закона о заштити животне средине 

2. Решења о проглашењу Заштићеног подручја "Земунски лесни профил"  

3. Плана управљања 

4. Правилника 

Члан 25. 

Ради остваривања установљеног режима заштите утврђеног Решењем о 
проглашењу Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" и обезбеђења 
унутрашњег реда, утврђених овим Правилником, Управљач организује послове 
чувања Заштићеног подручја "Земунски лесни профил". 

Члан 26.  

Послове чувања Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" врши 
чувар заштићеног подручја. 

У остваривању режима заштите, унутрашњег реда, правила и начина 
понашања утврђених овим Правилником, Чувар заштићеног подручја користи 
права из активне легитимације Управљача. 
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Члан 27.  

Послове чувара заштићеног подручја може обављати лице које: 

- има најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит, 

- има потпуну психо - физичку способност за обављње послова чувања 
заштићеног подручја 

- није осуђиван и против њега се не води кривични поступак. 

Лице које обавља послове чувања, дужно је да познаје одредбе Закона о 
заштити природе и других закона којима се регулише заштита и чување 
заштићеног природног добра, као и овог Правилника. 

Члан 28.  

Рад чувара заштићеног подручја организује Председник Управног одбора 
Удружења "Еколошки покрет Земун" и то: начин рада, број обилазака, одлучује о 
хитним поступцима, о предузимању мера и активности које се односе на чување у 
складу са Законом и овим Правилником. 

Члан 29.  

Када Чувар заштићеног подручја у обављању послова надзора установи да 
је учињена радња супротна одредбама Закона о заштити природе, Решењу о 
проглашењу Заштићеног подручја "Земунски лесни профил" и овог Правилника 
дужан је да: 

1. опомене лице које је учинило наведену радњу и упозна га са напред 
наведеним одредбама; 

2. ако лице и даље поступта супротно наведеним одредбама, Чувар 
заштићеног подручја ће назвати и обавестити градске интервентне службе, 
полицију, инспекцију, хитну помоћ и сл; 

3. Сачини детаљан извештај и Записник и достави га Председнику Управног 
одбора; 

Члан 30.  

У случају када уочене радње могу представљати опасност по здравље, 
када је причињена штета, када је извршено заузеће државне имовине и слично, 
Управни одбор удружења "Еколошки покрет Земун" ће сачинити записник и 
поднети Пријаву надлженим органима. 

Члан 31.  

Записник и Пријава су службени документ на основу којег се покреће 
поступак од стране Удружења "Еколошки покрет Земун" код других органа и 
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служби, а саставља се на прописаном обрасцу. Записник и Пријава обавезно 
садрже следеће податке: 

- Шта се контролише и где се врши контрола 

- Датум и време састављања  

- Ко врши контролу и у чијем присуству 

- Опис радње и битне чињенице 

- Врме завршетка контроле и број примерака записника 

- Потпис састављача записника, потпис присутних 

На основу записника Управљач води одговарајучу службену евиденцију. 

Члан 32.  

Чувар заштићеног подручја је дужан да: 

- потпуно познаје границе Заштићеног подручја "Земунски лесни 
профил"; 

- познаје битне карактеристике Заштићеног подручја "Земунски лесни 
профил"; 

- опомиње лица која врше радње и активности забрањене Законом и 
овим Правилником; 

- учествује у заједничким прегледима других овлашћених служби и 
органа; 

- Чува информативне табле и друге ознаке; 
- Носи средства везе и службену легитимацију; 

Члан 33. 

Чувар заштићеног подручја поседује службену легитимацију издату у 
сладу са Законом, Правилником о обрасцу службене легитимације чувара 
заштићеног подручја, Решењем о проглашењу заштићеног подручја "Земунски 
лесни профил" и општим актима. 

Чувар заштићеног подручја послове обавља у службеном оделу. 

Члан 34. 

Овај Правилник доноси Управни одбор Удружења "Еколошки покрет 
Земун" уз предходну сагласност Градског Секретаријата за заштиту животне 
средине. 
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Члан 35. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на сајту 
www.leszemun.rs 

           Председник Управног одбора Удружења 
                                          "Еколошки покрет Земун" 

 
 

                                                                         Љиљана Марјановић 
 


