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Буџетског фонда за текућу годину, а на основу годишњег 
програма управљања заштићеним подручјем.

Члан 14.
Власник, односно корисник земљишта у границама 

заштићеног подручја, дужан је да га учини приступачним 
јавности и управљачу омогући спровођење установљеног 
режима заштите и да, у случају потребе, од организације 
за заштиту природе захтева потребна упутства о начину чу-
вања, заштите и одржавања заштићеног подручја.

Власник, односно корисник из става 1. овог члана дужан 
је да, без одлагања, обавести управљача или организацију 
за заштиту природе или надлежног инспектора, ако дође до 
промена које заштићено подручје могу уништити, оштети-
ти или нарушити његова битна својства

Члан 15.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката 

донетих на основу овог решења врши организација за заш-
титу природе у складу са законом.

Члан 16.
Планирање, уређење и коришћење простора који обух-

вата заштићено подручје мора бити у складу са овим ре-
шењем и планом управљања.

Планови, програми и основе који обухватају заштиће-
но подручје, а који су донети пре ступања на снагу овог ре-
шења, усагласиће се са одредбама овог решења у року од го-
дину дана од дана ступања на снагу овог решења.

За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог 
члана прибављају се услови заштите природе од органи-
зације за заштиту природе, као и услови заштите животне 
средине од организационе јединице Градске управе града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Члан 17.
План управљања, правилник о унутрашњем реду и чу-

варској служби, као и годишњи програм управљања за 
2014. годину, управљач је дужан да донесе до 15. децембра 
2013. године.

До доношења плана и програма из става 1. овог члана 
управљач ће послове управљања у 2013. години обављати 
према привременом програму управљања који ће донети у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења. 

До доношења привременог програма из става 2. овог чла-
на управљач је дужан да поступа у складу са законом, спро-
води режим заштите утврђен овим решењем и примењује 
друге мере које одреди надлежни инспекцијски орган.

Члан 18.
Управљач је дужан да у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу овог решења организује привремену чуварску 
службу до доношења акта из члана 12. овог решења. 

Члан 19.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 20.
Организациона јединица Градске управе града Београда 

надлежна за заштиту животне средине дужна је да, у року 
од 30 дана од дана доношења овог решења, достави ово ре-
шење организацији за заштиту природе ради уписа у реги-
стар заштићених природних добара и надлежном органу за 
катастар непокретности ради уписа у земљишне књиге.

Члан 21.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 501-147/13-С-20, 29. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда 29. новембра 2013. 
године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 41а. став 4. Закона о заштити природе („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА „ЗЕМУН-

СКИ ЛЕСНИ ПРОФИЛ”

Члан 1.
Природно добро „Земунски лесни профил” проглашава 

се заштићеним подручјем као споменик природе.
Природно добро „Земунски лесни профил” проглашава 

се заштићеним на основу установљених природних обе-
лежја – геолошких, геоморфолошких, палеогеографских 
и палеонтолошких вредности, као посебно вредан објекат 
геонаслеђа и репрезентативни доказ палеогеографских зби-
вања за време леденог доба на овим просторима.

Члан 2.
Заштићено подручје „Земунски лесни профил” (у даљем 

тексту: заштићено подручје) налази се на територији града 
Београда, на подручју градске општине Земун. 

Заштићено подручје обухвата катастарске парцеле: 
10569/3, 10565/1, 10563, 10561, 10559/1 и 14298 које припа-
дају катастарској општини Земун 02 – Горњи град.

Укупна површина заштићеног подручја износи 77 ари и 
91 m², од чега су парцеле 10569/3, 10563 и 10561 у приват-
ној својини, парцеле 14298 и10565/1 у државној својини, а 
парцела 10559/1 је делимично (3/4) у приватној својини, од-
носно делимично (1/4) у државној својини.

Заштићено подручје има правоугаони облик дужине 
око 114 m и ширине око 70 m, чији положај у координатном 
систему по Гаус-Кригеровој мрежи има следеће координате: 
y=74 52 775, x=4967980, а географске координате профила 
мерене GPS износе: СГШ 44°51’17”N и ИГД 20°24’09” Е, на 
надморској висини 102 m: доња надморска висина износи 
72 m, а висина профила 30 m.

Графички приказ граница заштићеног подручја и списак 
катастарских парцела са подацима из катастра непокретнос-
ти одштампани су уз ово решење и чине његов саставни део.

Члан 3.
Заштићено подручје сврстава се у III категорију, као 

заштићено подручје локалног значаја.

Члан 4.
На заштићеном подручју утврђује се режим заштите II 

степена који се спроводи на целој површини заштићеног 
подручја.
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На заштићеном подручју могу се вршити управљач-
ке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и 
укупног унапређења заштићеног подручја, без последица 
по примарне вредности обележја предела и објеката ге-
онаслеђа, као и ограничено коришћење на строго контро-
лисан начин.

Члан 5.
На заштићеном подручју спроводи се активна заштита 

и забрањује:
1) индустријска и индивидуална експлоатација мине-

ралних 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 непо-
средној близини; 

4) изградња индустријских, инфраструктурних, при-
вредних и других објеката чији рад и активности могу 
изазвати неповољне промене на лесном профилу;

5) руковање хемикалијама, нафтним дериватима и дру-
гим опасним и штетним материјама на отвореном простору;

6) градња привредних, викенд и других објеката;
7) свака промена постојеће морфологије лесног профи-

ла, поткопавање, засецање и сви други радови и интервен-
ције који могу негативно утицати на лесне хоризонте;

8) извођење земљаних, грађевинских и других радова 
којима се може оштетити, пореметити или угрозити заш-
тићено подручје и његова околина;

9) узимање фосилоносног материјала, посебно са ге-
олошких профила;

10) крчење вегетације и обављање других радњи на мести-
ма и на начин који може изазвати процесе јаке ерозије и непо-
вољне промене на профилу и његовој непосредној околини;

11) промена намене површине, изузев промена које про-
истичу из програмских докумената управљача;

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

Члан 6.
Радови и активности на заштићеном подручју огранича-

вају се просторно, временски и по обиму у складу са одр-
живим коришћењем и капацитетом простора и то на:

1) коришћење лесног профила у научне и туристичке 
сврхе;

2) узимање фосилоносних материјала у научне сврхе, уз 
одобрење управљача;

3) изградња насипа ради одбране од поплава;
4) уклањање обрушеног материјала, насталог природним 

процесом и уређење простора у подини лесног профила; 
5) радови у оквиру одржавања заштићеног подручја, ко-

шење, крчење и уклањање жбунасте вегетације са лесних 
хоризоната дуж профила, како би се спречило њихово за-
растање и омогућио приступ и посматрање профила;

6) изградња објеката и извођење радова, односно инфра-
структурно опремање, које је у функцији заштите и презен-
тације заштићеног подручја (уређење профила, постојећих 
стаза и путева, прихватних површина и др.).;

7) мере активне заштите у случају нарушавања стања на 
профилу, односно обрушавања лесних наслага дуж профи-
ла услед појаве клизишта.

Активности из става 1. тач. 1-4. и тач. 6-7. овог члана 
могу бити спроведене под условом да су планирани радо-

ви и капацитети усклађени са концептом заштите и развоја 
заштићеног подручја и да су прибављени услови заштите 
природе у складу са законом.

Члан 7.
Заштићено подручје поверава се на управљање Удру-

жењу „Еколошки покрет Земун”, Улица стара број 5, Земун, 
у Београду (у даљем тексту: управљач) регистрованом за 
заштиту животне средине, здравље људи, природну и кул-
турну баштину и еколошки туризам, који испуњава зако-
ном прописане услове у погледу стручне, кадровске и орга-
низационе оспособљености за обављање послова заштите, 
унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног 
подручја.

Члан 8.
Управљач има право активне легитимације у погледу 

остваривања и спровођења установљеног режима зашти-
те, као што је право покретања кривичних, прекршајних и 
управних поступака пред судским, државним и локалним 
органима, право на накнаду од правних и физичких лица 
за коришћење заштићеног подручја и друга права утврђена 
законом и прописима донетим на основу закона.

Члан 9.
Управљач је дужан да:
1) заштићено подручје чува и одржава у складу са ре-

жимом и мерама заштите прописаним законом и овим ре-
шењем;

2) заштићено подручје обележи постављањем табле од-
говарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде обележе-
но на прописан начин (назив, основни подаци, графички 
приказ заштићеног подручја) уз претходно прибављену са-
гласност организације за заштиту природе;

3) постави табле са јасно дефинисаним правилима по-
нашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу 
коришћења заштићеног подручја;

4) спречи активности које могу да наруше вредности 
заштићеног подручја, а у случају насталих промена које 
могу уништити или нарушити основну вредност заштиће-
ног подручја без одлагања обавести организацију за зашти-
ту природе и надлежни инспекцијски орган;

5) обезбеди услове за развој образовних и научно-ис-
траживачких, информативно-пропагандних и других ак-
тивности ради афирмације заштићеног подручја;

6) формира базу података о стању чинилаца заштићеног 
подручја у функцији управљања, коришћења и мониторин-
га стања у заштићеном подручју;

7) донесе план и програм управљања заштићеним под-
ручјем у складу са законом и овим решењем;

8) донесе акт о унутрашњем реду и организује чуварску 
службу;

9) обавља друге послове у складу са законом и овим ре-
шењем или поступа по захтеву организације за заштиту 
природе, односно по налогу надлежног инспектора.

Члан 10.
План управљања заштићеним подручјем доноси управљач 

за период од 10 година (у даљем тексту: план управљања). 
На план управљања сагласност даје организациона једи-

ница Градске управе града Београда надлежна за заштиту 
животне средине по претходно прибављеном мишљењу ор-
ганизације за заштиту природе. 

Планом управљања утврђују се мере и активности заш-
тите, унапређења и коришћења заштићеног подручја, начин 
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њиховог спровођења, смернице и приоритети за очување и 
развој заштићеног подручја и садржи нарочито: опис глав-
них природних вредности и оцену стања животне средине 
заштићеног подручја, преглед активности, делатности и про-
цеса који угрожавају заштићено подручје, дугорочне циљеве 
заштите и услове за остваривање тих циљева, приоритетне 
активности и мере заштите, одржавања, праћења стања и 
унапређења природних вредности, као и активности на одр-
живом коришћењу, развоју и уређењу простора, активности 
на промоцији вредности заштићеног подручја, динамику и 
субјекте реализације плана управљања, финансирање и друге 
активности и мере прописане законом.

О предлогу плана управљања управљач је дужан да оба-
вести јавност и да обезбеди јавни увид у предложени план у 
трајању од 30 дана.

План управљања се може ревидирати у периоду његове 
важности.

Извештај о остваривању плана управљања подноси се 
организационој јединици Градске управе града Београда 
надлежној за заштиту животне средине најкасније 60 дана 
пре истека периода за који је план донет.

Члан 11.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње 

програме управљања заштићеним подручјем (у даљем текс-
ту: програм управљања) на које сагласност даје организа-
циона јединица Градске управе града Београда надлежна за 
заштиту животне средине.

Програмом управљања из става 1. овог члана одређују 
се мере и активности заштите, очувања, унапређења и ко-
ришћења заштићеног подручја, са обимом и динамиком 
њихове реализације и износом потребних финансијских 
средстава.

Извештај о реализацији програма управљања за текућу 
годину, односно програм управљања за наредну годину, уп-
рављач подноси организационој јединици Градске управе 
града Београда надлежној за послове заштите животне сре-
дине најкасније до 15. децембра текуће године. 

Члан 12.
Унутрашњи ред и чуварска служба у заштићеном под-

ручју уређују се актом који доноси управљач уз претходну 
сагласност организационе јединице Градске управе града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за 
спровођење установљеног режима заштите у складу са за-
коном. 

Правила утврђена актом из става 1. овог члана и друге 
неопходне информације о спровођењу режима заштите, уп-
рављач је дужан јавно да огласи и на погодан начин учини 
доступним посетиоцима и корисницима заштићеног под-
ручја.

Члан 13.
Средства потребна за спровођење режима заштите заш-

тићеног подручја обезбеђују се у буџету града Београда, 
из накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода 
остварених у обављању делатности управљања заштићеним 
подручјима, средстава обезбеђених за реализацију програ-
ма, планова и пројеката у области заштите природе и из 
других извора у складу са законом. 

Средства обезбеђена у буџету града Београда за текућу 
годину исплаћују се управљачу у складу са обимом и дина-
миком мера и активности утврђених годишњим програмом 
управљања из члана 11. овог решења.

Члан 14.
Власник, односно корисник земљишта у границама 

заштићеног подручја, дужан је да га учини приступачним 
јавности и управљачу омогући спровођење установљеног 
режима заштите и да, у случају потребе, од организације 
за заштиту природе захтева потребна упутства о начину чу-
вања, заштите и одржавања заштићеног подручја.

Власник, односно корисник из става 1. овог члана дужан 
је да, без одлагања, обавести управљача или организацију 
за заштиту природе или надлежног инспектора, ако дође до 
промена које заштићено подручје могу уништити, оштети-
ти или нарушити његова битна својства.

Члан 15.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката 

донетих на основу овог решења врши организација за заш-
титу природе у складу са законом.

Члан 16.
Планирање, уређење и коришћење простора који обух-

вата заштићено подручје мора бити у складу са овим ре-
шењем и планом управљања.

Планови, програми и основе који обухватају заштиће-
но подручје, а који су донети пре ступања на снагу овог ре-
шења, усагласиће се са одредбама овог решења у року од го-
дину дана од дана ступања на снагу овог решења.

За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог 
члана прибављају се услови заштите природе од органи-
зације за заштиту природе, као и услови заштите животне 
средине од организационе јединице Градске управе града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Члан 17.
План управљања, правилник о унутрашњем реду и чу-

варској служби, као и годишњи програм управљања за 
2014. годину, управљач је дужан да донесе у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу овог решења.

До доношења плана и програма из става 1. овог члана 
управљач управљач ће послове управљања обављати према 
привременом програму управљања који ће донети у року од 
30 дана од дана ступања на снагу овог решења. 

До доношења привременог програма из става 2. овог чла-
на управљач је дужан да поступа у складу са законом, спро-
води режим заштите утврђен овим решењем и примењује 
друге мере које одреди надлежни инспекцијски орган.

Члан 18.
Управљач је дужан да у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу овог решења организује привремену чуварску 
службу до доношења акта из члана 12. овог решења. 

Члан 19.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 20.
Организациона јединица Градске управе града Београда 

надлежна за заштиту животне средине дужна је да, у року 
од 30 дана од дана доношења овог решења, достави ово ре-
шење организацији за заштиту природе ради уписа у реги-
стар заштићених природних добара и надлежном органу за 
катастар непокретности ради уписа у земљишне књиге.
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Члан 21.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 501-148/13-С-20, 29. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда 29. новембра 2013. 
године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 41а. став 4. Закона о заштити природе („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА „ОБРЕ-

НОВАЧКИ ЗАБРАН”

Члан 1.
Природно добро „Обреновачки забран” проглашава се 

заштићеним подручјем као споменик природе.
Природно добро „Обреновачки забран” проглашава се 

заштићеним ради oчувања и унапређења примарних пре-
деоних вредности и пејзажних обележја комплекса са ви-
соком вегетацијом аутохтоног састава, значајног елемен-
та у систему зелених површина Обреновца који повезује 
градске и ванградске зоне зеленила и доприноси регулацији 
микроклиматских услова, као и ради стварања услова за 
одрживи развој рекреативно-здравствених и туристичких 
садржаја, односно планско уређење и контролисано ко-
ришћење простора. 

Члан 2.
Заштићено подручје „Обреновачки забран” (у даљем 

тексту: заштићено подручје) налази се на територији града 
Београда, градска општине Обреновац. 

Заштићено подручје обухвата катастарске парцеле: 
764/1, 764/2, 765/1, 765/3, 765/4, 765/5, 765/6, 765/7, 766, 
767/1, 767/2, 768/1, 768/2, 768/4, 769, 770, 771/1, 771/2, 772/1, 
772/2, 772/7, 773/1, 773/2, 774, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 
775/9, 775/10, 776, 891/1, 891/2, 1530/1, 1530/2 и 1530/3 КО 
Обреновац.

Укупна површина заштићеног подручја износи 47.77.18 ha, 
у државној својини.

Опис границе са графичким приказом заштићеног под-
ручја одштампан је уз ово решење и чини његов саставни део.

Члан 3.
Заштићено подручје сврстава се у III категорију, као 

заштићено подручје локалног значаја.

Члан 4.
На заштићеном подручју установљавају се два режима 

заштите и то:
1) режим заштите II степена на делу заштићеног под-

ручја укупне површине 7.59.97 ha са различитим микро 
стаништима на којима се јављају и одвијају сукцесивне 
фазе развоја хигрофилних шума које типолошки припа-

дају шуми лужњака и јасена са хигрофилним пратиоцима 
(Fraxino-Quercetum roboris hygrophyllum), а обухвата:

– локалитет „Јазбинска бара” који чине одељења: 60/3 и 
60/b Газдинске јединице „Кошутњачке шуме” на катастар-
ским парцелама број 764/1, 764/2, 765/1, 765/3, 765/4, 765/5, 
765/6, 765/7 и 768/4 КО Обреновац.

2) режим заштите III степена на преосталом делу заш-
тићеног подручја, укупне површине 40,17,21 ha са састоји-
нама које спадају у влажније варијанте лужњикаво-јасено-
вих шума, а обухвата:

– одељења: 59/а, 59/b, 59/c, 59/d, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 
59/5, 60/a, 60/1, 60/2, 60/4, 75/e, 75/f, 75/3 и 75/4 Газдинске 
јединице „Кошутњачке шуме” на катстарским парцела 766, 
767/1, 767/2, 768/1, 768/2, 769, 770, 771/1, 771/2, 772/1, 772/2, 
772/7, 773/1, 773/2, 774, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 775/9, 
775/10, 776, 891/1, 891/2, 1530/1, 1530/2 и 1530/3 КО Обре-
новац.

Изузетно од става 1. овог члана за све биљне и живо-
тињске врсте које су заштићене као природне реткости и 
њихова станишта, важи режим првог степена заштите без 
обзира у ком делу заштићеног подручја се налазе.

Члан 5.
На делу заштићеног подручја са установљеним режимом 

заштите II степена спроводи се активна заштита заштиће-
ног подручја и забрањују све радње и активности које уг-
рожавају или мењају његова обележја и својства, односно 
примарне вредности заштићеног подручја, а нарочито:

1) извођење дубоких бушотина, водозахвата или по-
себно издвојених објеката за потребе водоснабдевања, 
преграђивање и регулација хидролошких објеката;

2) пренамена шумског земљишта, осим управљачких ин-
тервенција ради унапређења општег стања шума;

3) уклањање аутохтоне вегетације приобаља;
4) брање и сакупљање дивље флоре и фауне;
5) употреба хемијских препарата осим у случајевима 

када се не могу заменити одговарајућим биолошким препа-
ратима, уз претходну сагласност Министарства надлежног 
за послове заштите природе;

6) изградња свих врста објеката, осим изградње објеката 
намењених заштити и презентацији заштићеног подручја и 
реконструкција и санација постојећих објеката у складу са 
условима заштите природе;

7) одлагање отпада и спаљивање отпада; 
8) паљење и ложење ватре осим на обележеним местима;
9) слободно и неконтролисано кретање посетилаца и 

кућних љубимаца;
10) остале активности које могу угрозити или изазвати 

промене на локалитету „Јазбинска бара”.

Члан 6.
На делу заштићеног подручја са установљеним режимом 

заштите III степена спроводи се проактивна заштита заш-
тићеног подручја и забрањују све радње и активности које 
могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге 
вредности заштићеног подручја, а нарочито:

1) промена намене површина ако није у складу са ва-
жећим планским документом и овим решењем;

2) изградња свих индустријских, инфраструктурних, 
привредних, хидротехничких и других објеката укључујући 
стамбене и викенд објекте; 

3) изградња каблираних објеката инфраструктуре изван 
постојећих путева и стаза;

4) вршење земљаних, грађевинских, шумарских и дру-
гих радова којима се могу нарушити естетске и амбијен-


