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НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА
Споменик природе „П Р Е БР ЕЗ А –

ПАЛ ЕО Н ТО Л О Ш К И Л ОК АЛ И ТЕ Т “

КАТЕГОРИЈА
ПРИРОДНОГ
ДОБРА
ПРЕМА
КЛАСИФИКАЦИЈИ
НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И СВЕТСКЕ УНИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ (IUCN)
I (прва) категорија - Природно добро од изузетног значаја
IUCN класификација заштићених природних подручја: Category III – Natural Monument/
Natural Landmark – Природни споменик.
МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС ПРИРОДНОГ ДОБРА
IUCN Листа националних паркова и заштићених подручја (United Nationas List of National
parks and Protected Areas): Не уписује се због мале површине (испод 100 ha).
Листа светске баштине (World Heritage List) и друге међународне листе: нема основа за
предлагање.
Има основа за упис у листу међународних значајних објеката у оквиру Европске
асоцијације за конзервацију геолошког наслеђа - ProGEO, под условом да се спроведу све
до сада предложене мере заштите и уређења.
ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ
Палеонтолошки локалитет Пребреза представља терен у чијој геолошкој грађи,
средњомиоценске старости (16 – 10 милиона година), је откривено обиље фосилних
остатака сисарске фауне, и на основу досадашњих истраживања откривених остатака
подручје које указује на токове миграције сисара у доба миоцена из Европе, Азије и
Африке преко Балканског полуострва. У међународној стручној литератури означен је као
најзначајније палеонтолошко налазиште ове старости на Балканском полуострву услед
специфичности, разноликости, очуваности и степена проучености.
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИРОДНОГ ДОБРА
Природно добро се налази у Јужној Србији, у подножју јужних обронака планине
Јастребац, на 3 km северозападно од насеља Блаце у правцу Крушевца. Према
административној подели Србије припада територији општине Блаце, катастарској
општини Пребреза. Удаљеност од Београда је 320 km, а од Ниша (преко Прокупља и
Блаца) 70 km.
ПОВРШИНА
Површина заштићеног споменика природе је око 0.85.67 hа.

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
На основу Закона о заштити животне на простору који је стављен под заштиту успоставља
се режим заштите II степена који претпоставља „ограничено и строго контролисано
коришћење природних богатстава док се активности у простору могу вршити у мери
која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без последица по
његове примарне вредности“.
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