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РЕЗЕРВАТ УВАЦ Д.О.О. 
(Достављање документације  

републичкој инспекцији заштите животне средине) 
 
 

 Резерват Увац д.о.о. послује по следећим законским прописима:  
 

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019); 
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 

др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019); 
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење); 
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020); 

- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл. гласник РС", бр. 149/2020 и 
40/2021); 

- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019); 
- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 

14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда  ("Сл. гласник РС", бр. 

128/2014 и 95/2018 - др. закон); 
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010, 

121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016 - др. закон, 113/2017 - 
др. закон, 41/2018, 95/2018 - др. закон, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021); 

- Кривични законик РС ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - 
испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019); 

- Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. 
закон); 

- Закон о дивљачи и ловству ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 95/2018 - др. закон); 
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 

87/2018 - др. закони); 
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019); 
- Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 

99/2011 - др. закон и 6/2020 - др. закон); 
 

 Поред наведеног, Резерват Увац д.о.о. делује/послује по следећим подзаконским и 
интерним прописима: 

 
- Уредба о заштити Специјалног резервата природе ''Увац'' (''Службени гласник РС'', 

бр. 25/06 и 110/06); 
- Одлука о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање 

Специјалним резерватом природе ''Увац'' (''Службени гласник РС'', бр. 110/06); 
- Одлука о усклађивању Друштва с ограниченом одговорношћу ''Резерват Увац'' са 

Законом о привредним друштвима - исту је донела Скупштина Резерват Увац д.о.о., 
дана 31.01.2012. године, на основу Закона о привредним друштвима; 

- Одлука о измени оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу ''Резерват 
Увац'' Нова Варош (''Службени гласник РС'', бр. 33/2017); 



- Правилник о раду Резерват Увац д.о.о. (Решење о давању сагласности од стране 
ВРС, 05 Број: 110-6344/2019-2, од 01.08.2019. године); 

- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби СРП ''Увац'' (''Службени гласник 
РС'', бр. 50/2014); 

- Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата 
природе ''Увац'' ("Сл. гласник РС", бр. 20/2019); 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду Резерват Увац д.о.о., донет 
01.12.2015. године; 

- Правилник о рачуноводственим политикама за признавање и вредновање имовине, 
обавеза, прихода и расхода Резерват Увац д.о.о., донет 31.12.2016. године; 

- Правилник о рачуноводству Резерват Увац д.о.о., донет 31.12.2016. године; 
 
 

 Резерват Увац д.о.о. поседује План управљања Специјалним резерватом природе 
''Увац'' за период 2013-2022. година, на исти је сагласност дало надлежно 
министарство, Бр/N0: 353-02-182/2013-02, од 23. октобра 2013. године; 

 
 Резерват Увац д.о.о. поседује Програм управљања Специјалним резерватом 

природе ''Увац'' за 2021. годину, достављен у законском року, односно до 
15.11.2020. године, на исти је сагласност дало надлежно министарство, Број: 353-
02-02297/2020-04, од 24.12.2020. године; 

 

 Резерват Увац д.о.о. је надлежном министарству доставио Извештај о остваривању 
Програма управљања за 2020. годину, у законском року, односно до 15. децембра 
2020. године; 
 

 Резерват Увац д.о.о. поседује Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби 
СРП ''Увац'' (''Службени гласник РС'', бр. 50/2014), на исти је сагласност дало 
надлежно министарство, Бр/N0: 110-00-111/2013-02, од 27.12.2013. године; 

 

 Резерват Увац д.о.о. поседује Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног 
подручја Специјални резерват природе ''Увац'' (''Службени гласник РС'', бр. 
20/2019); 
 
(Ако је потребно, доставићемо вам скенове напред наведених сагласности – 

напред смо навели да исте поседујемо, деловодне бројеве и датуме доношења.) 
 
 

 Резерват Увац д.о.о. поседује формирану чуварску службу, исту чине руководилац 
чуварске службе и 6 чувара заштићеног подручја.  
 

- Руководилац чуварске службе је Новак Пејовић, дипл. инж. пољопривреде, смер 
сточарство, исти поседује Уверење о положеном стручном испиту за чувара 
заштићеног подручја, издато од стране надлежног министарства, Број: 152-02-
102/2017-17, од 20. марта 2017. године. Исти поседује службену легитимацију 
чувара, ЈРБЧ: 0378, издату у Новој Вароши, 20.03.2017. године; 

 



- Чувар заштићеног подручја Стево Радовановић поседује Уверење о положеном 
стручном испиту за чувара заштићеног подручја, издато од стране надлежног 
министарства, Број: 152-02-205/2015-17, од 08. јула 2015. године. Исти поседује 
службену легитимацију чувара, ЈРБЧ: 0029, издату у Новој Вароши, 01.01.2017. 
године; 

 
- Чувар заштићеног подручја Милоје Ковачевић поседује Уверење о положеном 

стручном испиту за чувара заштићеног подручја, издато од стране надлежног 
министарства, Број: 152-02-211/2015-17, од 08. јула 2015. године. Исти поседује 
службену легитимацију чувара, ЈРБЧ: 0026, издату у Новој Вароши, 01.01.2017. 
године; 

 
- Чувар заштићеног подручја Месуд Реброња поседује Уверење о положеном 

стручном испиту за чувара заштићеног подручја, издато од стране надлежног 
министарства, Број: 152-02-209/2015-17, од 08. јула 2015. године. Исти поседује 
службену легитимацију чувара, ЈРБЧ: 0025, издату у Новој Вароши, 01.01.2017. 
године; 

 
- Чувар заштићеног подручја Иван Василић поседује Уверење о положеном стручном 

испиту за чувара заштићеног подручја, издато од стране надлежног министарства, 
Број: 152-02-146/2018-04, од 01. августа 2019. године. Исти поседује службену 
легитимацију чувара, ЈРБЧ: 0449, издату у Новој Вароши, 01.01.2020. године; 

 
- Чувар заштићеног подручја Миливоје Ремовић поседује Уверење о положеном 

стручном испиту за чувара заштићеног подручја, издато од стране надлежног 
министарства, такође, исти поседује службену легитимацију чувара. 

 
- Чувар заштићеног подручја (на одређено време) Неџад Џановић стручни испит за 

чувара заштићеног подручја полаже дана 18. aвгуста 2021. године. 
 

У прилогу вам достављамо уверења и легитимације за напред наведена лица. Оно 
што недостаје, доставићемо у кратком року. Реч је о уверењу и легитимацији за чувара 
заштићеног подручја Миливоја Ремовића, који је на годишњем одмору, тренутно је ван 
Србије (у Црној Гори). За сада, достављамо вам скен службеног мејла где нас МЗЖС 
(конкретно, Ведран Берлековић из Одсека за заштићена подручја, а по налогу Лидије 
Стевановић, шефа Одсека) обавештава о резултатима полагања стручног испита за 
чувара ЗП, у ком је наведено да је Миливоје Ремовић (као и Иван Василић) положио 
стручни испит. 

 
 

 Напред наведени чувари, укључујући и руководиоца чуварске службе, прате 
кретање посетилаца и сарађују са корисницима заштићеног подручја. 

 
 Заштићено подручје,  границе заштићеног подручја и режими заштите обележени 

су (углавном) у складу са Правилником о начину обележавања заштићених 
природних добара. Кажемо, углавном, из разлога што је део граничних ознака и 
режима заштите оштећен или чак уништен. Исте нисмо обновили/заменили из 
разлога што је у завршној процедури доношење нове уредбе о заштити СРП 



''Увац'', по којој се мењају границе заштићеног подручја, тј. заштићено подручје се 
шири са тренутних 7543 хектара на 11746 хектара, а што изискује обиман посао на 
изради и постављању нових граничних ознака и режима заштите. Више о напред 
наведеном, тј. свему везаном за нову уредбу о заштити Специјалног резервата 
природе ''Увац'' можете наћи на сајту Министарства заштите животне средине, на 
линку: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/javni-uvid-o-nacrtu-uredbe-o-
proglasenju-i-studiji-zastite-specijalnog-rezervata-prirode-uvac 
 

 Све што је речено у претходном пасусу, важи и за информативне табле.  
Постављене су у складу са прописима,а ступање на снагу нове уредбе изискује 
обиман посао на изради и постављању (бројних) нових информативних табли. 
 

 Све активности које управљач Резерват Увац д.о.о. изводи на заштићеном 
подручју, обављају се уз решење о условима које издаје Завод за заштиту природе 
Србије.  
 
Везано са напред наведено, достављамо вам  следећу документацију (скенови 

решења ЗЗПС-а):  
 

1) Решење ЗЗПС-а о условима заштите природе за стазу у Радоињи (Радоињско 
језеро), са видиковцима (постављено 5 видиковаца), 03. Број: 019-2923/4, од 
12.03.2015. године; 

2) Решење ЗЗПС-а о условима заштите природе за стазу у Лопижама (Увачко језеро), 
са видиковцима (постављена 2 видиковца), 03. Број: 019-1811/2, од 16.09.2015. 
године; 

3) Решење ЗЗПС-а о условима заштите природе за стазу од Павловића Брода до 
Божетића (Златарско језеро), са видиковцима на локалитету Стеванетићи 
(постављена 3 видиковца), 03 Број: 019-1901/4, од 31.10.2016. године. 

 
Као што примећујете, ради се о решењима ЗЗПС-а која се односе на уређење 

пешачких  стаза, са видиковцима. Резерват Увац д.о.о. је у свему поступио по решењу, 
односно решењима ЗЗПС-а, и када је у питању уређење стаза и када је у питању 
постављање видиковаца: видиковци су од дрвених елемената, са минималним деловањем 
на околни амбијент, визуелно уклопљени у околни простор, добро обезбеђени...  
 

 Резерват Увац д.о.о. обезбеђује надзор над спровођењем услова и мера заштите 
природе у највећој могућој мери.  

 
- Везано за бесправну градњу, иста се записнички констатује, записник прате 

фотографије. Наведено се доставља републичкој грађевинској инспекцији, иста 
доноси одговарајуће решење, против ''дивљег'' градитеља се подноси кривична 
пријава. Овде проблем представља чињеница да се, и поред постојања решења о 
уклањању/рушењу, она не извршавају. Штавише, ове године смо од стране 
републичке грађевинске инспекције добили обавештење о уклањању неколико 
објеката у периоду од 16. до 23. јуна, међутим, није дошло до реализације истог. 
Следећи проблем представља изузетно блага казнена политика поступајућих 
судова. Наиме, инвеститор у ''дивљи'' објекат уложи више десетина хиљада евра, 
суд га казни са 300-400 евра казне. А често већ само тужилаштво одбаци кривичну 

https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/javni-uvid-o-nacrtu-uredbe-o-proglasenju-i-studiji-zastite-specijalnog-rezervata-prirode-uvac
https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/javni-uvid-o-nacrtu-uredbe-o-proglasenju-i-studiji-zastite-specijalnog-rezervata-prirode-uvac


пријаву (по тзв. начелу ''опортунитета''), те наложи ''дивљем'' градитељу да на 
рачун неке хуманитарне организације уплати износ од пар десетина хиљада 
динара. Наравно, објекат ''остане на свом месту''.  

 
- Употреба пловила на заштићеном подручју је под контролом/надзором управљача, 

у великој мери. СРП ''Увац'' сваке године посећује републичка инспекција 
безбедности пловидбе, која је при Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. Инспектори, штавише, истичу: СРП ''Увац'' и рад управљача 
Резерват Увац д.о.о. наводимо широм Србије као позитиван пример ''завођења'' 
реда. Истина је да се још ''ту-и-тамо'' дешавају кршења прописа из области 
заштите природе и безбедности пловидбе, но, ове појаве су из године у годину у 
све мањој мери; 

 
- Везано за покретне објекте (камп-кућице, камп-приколице, контејнере...) и 

постојање истих на ЗП СРП ''Увац'', истичемо следеће: ради се о једном од већих 
проблема са којим се суочавамо у свом раду. Проблем је комплексан. На простору 
СРП ''Увац'' не постоји уређено камп-насеље. Општине Нова Варош и Сјеница 
немају донете планове који се односе на камп-насеља и услове које иста треба да 
испуњавају. Јавна предузећа, а која су корисници земљишта на коме се налази 
велики део покретних објеката (Србијашуме, Србијаводе, Електропривреда 
Србије...) су потпуно незаинтересована за решавање овог проблема. Резерват Увац 
д.о.о. се у неколико наврата (последњи пут 2020. године) обраћао следећим 
институцијама: републичка комунална инспекција, комунална инспекција општине 
Нова Варош, комунална инспекција општине Сјеница, као и јавним предузећима 
Србијашуме, Србијаводе и Електропривреда Србије и указивао на постојање овог 
проблема. Посебно смо истакли да је проблем највећи на локалитетима: Шиповик 
и Маркова раван (истина, Маркова Раван није у границама заштићеног подручја 
(по још увек важећој уредби и границама), иако је на самој обали језера) на 
Увачком (Сјеничком) језеру, Кокићи (Кокића стране) и тзв. ''Варошки'' залив на 
Златарском језеру, као и у непосредној близини бране ''Радоиња'' на Радоињском 
језеру. Одговор смо  добили само од Електропривреде Србије, конкретно од ПД 
''Дринско-лимске ХЕ'' – исти су написали да је корисник земљишта Република 
Србија и да они нису надлежни за решавање проблема покретних објеката.  
Озбиљан проблем представља чињеница да је веома тешко утврдити власништво 
над овим покретним објектима. Наиме, исти се најчешће налазе на државном 
земљишту, лица која евентуално затекнемо кажу да нису власници, да су ''само 
дошли на пар дана'', ''да им је објекат посудио кум, који је исти узео од свог брата 
од тетке који живи...'', итд., итд.. Против једног лица (за које смо утврдили 
идентитет) које је ''дотерало'' два покретна објекта на обалу Радоињског језера 
(близу уласка у кањон) и поставило терасу, јануара месеца 2021. године смо 
поднели кривичну пријаву Због кривичног дела из члана 265 Кривичног законика 
РС (Уништење, оштећење, изношење у иностранство и уношење у Србију 
заштићеног природног добра). Кривичну пријаву смо поднели по усменој 
препоруци републичке инспекције заштите животне средине. Судбина исте је 
неизвесна, тј. не знамо како ће правосудни органи поступити по овом питању. Још 
нисмо добили било какав допис/позив од суда.  
Мишљења смо да надлежни орган (сад, који: републичка или општинска комунална  
инспекција, или неки трећи...?) треба да донесе решење о уклањању ових 



покретних објеката, ''накачи'' исто на објекат (Н.Н. лице) и остави рок од месец 
дана власницима да исти уклоне. Уколико то не учине, покретни објекат би 
уклонила држава/општина. 

 
У прилогу вам, везано за напред наведено, достављамо следеће:  

 
1) Допис (Захтев за уклањање привремено постављених објеката (камп-кућица, камп 

приколица, контејнера...) са обала и непосредне близине обала на подручју 
Специјалног резервата природе ''Увац'') који смо упутили републичкој комуналној 
инспекцији. (Сличан допис смо упутили и другим напред наведеним органима, тј. 
инспекцијама и јавним предузећима.); и 

2) Кривичну пријаву поднету надлежном тужилаштву против Николе Јовановића 
(Уништење, оштећење, изношење у иностранство и уношење у Србију 
заштићеног природног добра) 

 
 Овде посебно истичемо проблем постојања покретног/монтажног објекта на 
локалитету Велики врх, власника Воја Трмчића из Сјенице, а који се налази у непосредној 
близини самог кањона Увачког језера. Трмчић је, наиме, поставио објекат без решења 
ЗЗПС-а, без сагласности управљача, на земљишту чији је корисник ЈП ''Србијашуме''. 
Чувари су сачинили записник. Потом се Трмчић обратио управљачу са молбом да постави 
(већ постављени?!) објекат.  

 
 У прилогу вам достављамо, поред 5 фотографија, ''хронологију целог случаја Војо 
Трмчић'', конкретно, достављамо вам следеће:  

 
1) Записник – Велики врх – Војо Трмчић – 21.05.2018. год.; 
2) Молба Воја Трмчића; 
3) Решење Резерват Увац д.о.о. – Војо Трмчић; 
4) Достављање решења; 
5) Жалба Воја Трмчића; 
6) Достављање жалбе Воја Трмчића МЗЖС; 
7) Захтев ЗЗПС-у за стручни надзор; 
8) Одговор ЗЗПС-а; и 
9) Решење МЗЖС. 

 
 ЗЗПС је мишљења да ''Трмчић објекат треба да измести''. Последњим 
актом/прилогом, односно Решењем МЗЖС, поништава се Решење управљача. Истим се 
предлаже подношење прекршајне пријаве и одузимање објекта. Шта са одузетим 
објектом, питамо се? Како, где да га чувамо...? (И иначе се често поставља питање 
чувања евентуално одузетих ствари: где да их чувамо, још посебно када су финансијски 
вредне ствари у питању...?) Такође, овај објекат су обишле ''све могуће'' републичке 
инспекције (заштите животне средине, грађевинска, комунална, туристичка, санитарна...), 
резултат је такав да је објекат ''на свом месту'', те да се власник истог нерегистрован (и 
даље) бави продајом хране и пића, без основних санитарних/хигијенских услова, без 
пијаће воде и без мокрог чвора. Наша питања су: да ли (кад ми већ не можемо – каже 
МЗЖС) републичка инспекција (заштите животне средине, комунална...) може да наложи 
Трмчићу уклањање покретног објекта? Да ли треба да поднесемо прекршајну пријаву, са 
''озбиљном претњом'' да ће иста бити одбачена (казују нам претходна искуства, када је 



прекршајни суд у Сјеници у питању)? Молимо вас за одговоре на ова питања – 
поступићемо по вашем мишљењу. 
 
 

- Везано за употребу хемијских средстава на подручју СРП ''Увац'' – иста се, барем 
директно, не користе. Овде проблем представља чињеница да се отпадне воде 
насељеног места Сјеница непрерађене испуштају у водотокове (Јабланица, 
Грабовица, Вапа) који теку ка Увачком језеру. У питању је озбиљан проблем, 
проблем који морају да реше, пре свега, општина Сјеница, у сарадњи са државом.  

 
 Везано за ''правдање'' финансијских средстава, добијених по уговору о 

суфинансирању од стране МЗЖС у 2020. години, истичемо, односно образлажемо 
следеће: 

 
- Кућица за чуваре: иста је набављена, после спроведеног поступка прикупљања 

понуда. Још није постављена из разлога што (још) нисмо (били) прибавили 
Решење о условима заштите природе, од стране ЗЗПС-а, као и одговарајући акт из 
урбанистичке службе општине Сјеница. У међувремену, прибавили смо наведене 
акте. Остаје само да кућицу поставимо на за то предвиђено место. То ће бити 
учињено у кратком року. Резерват Увац д.о.о. је обавезан само да ''припреми'' 
терен где ће кућица бити постављена. Ово још нисмо учинили из разлога мањка и 
људства и времена. Опет понављамо, (набављену) кућицу ћемо поставити у 
кратком року, поштујући акте ЗЗПС-а и општине Сјеница, и о наведеном вас уредно 
обавестити. 

 
У прилогу вам, везано за предметну кућицу за чуваре, достављамо следеће:  
 

1) Решења ЗЗПС-а;  
2) Обавештење урбанистичке службе општине Сјеница. 

 
 

- Возило, конкретно Лада Нива: иста је набављена, у свему смо поштовали Закон о 
јавним набавкама, видели сте је и фотографисали. 

 
Везано за Ладу Ниву, тј. набавку исте, достављамо вам скен Уговора о купопродаји 

моторног возила Lada Niva 1.7 b URBAN за потребе рада чуварске службе СРП ''Увац''. 
 
 

- Одржавање континуитета у маркирању лешинара и усвајања савремених метода 
праћења белоглавог супа: Уговор је потписан са Институтом за биолошка 
истраживања ''Синиша Станковић'', (стручна ''кућа'' при Биолошком факултету 
Универзитета у БГ-у) јер су стручњаци истог једини у Србији који могу и знају да 
обаве овај посао, а што чине претходних неколико деценија. Ово потврђују и 
документа (Дозволе, Обавештења, као и Одлуке о акредитацији) која достављамо у 
прилогу. У прилогу вам, а везано за напред наведену активност, достављамо 
следеће: 
 

1) Уговор о маркирању и мониторингу белоглавих супова на подручју СРП ''Увац''; 



2) Дозвола за истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста птица и 
слепих мишева у научноистраживачке сврхе, број 353-01-8/2020-04 од 22.02.2020. 
године, издата од стране Министарства заштите животне средине; 

3) Обавештење Природњачког музеја у Београду, број 244, од 02.03.2020. године; 
4) Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбора за 

акредитацију научноистраживачких организација, број: 660-01-00008/5, од 
06.02.2018. године којом се акредитује Институт за биолошка истраживања 
''Синиша Станковић'' у Београду, као институт од националног значаја за 
Републику Србију у области природно-математичких наука – биологија и Одлука 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбора за акредитацију 
научноистраживачких организација, број: 660-01-00003/8, од 11.09.2018. године, о 
допуни одлуке о акредитацији Института за биолошка истраживања ''Синиша 
Станковић'' у Београду; и 

5) Маркирање и мониторинг белоглавог супа – Извештај за 2020. годину. 
 

- Контрола успешности гнежђења белоглавог супа: Уговор је потписан са Еколошким 
удружењем ''Чувари природе'' (председник истог је Брано Рудић), јер су стручњаци 
ЗЗПС-а били превише заузети. Резерват Увац д.о.о. (као и неки други управљачи у 
Србији) имају вишегодишње позитивно искуство рада и сарадње са поменутим 
удружењем. Такође, ''Чувари природе'' су бесплатно сачинили и ''додатни'' 
извештај о истраживању диверзитета птица СРП ''Увац'' за 2020. годину.  

 
У прилогу вам, а везано за напред наведену активност, достављамо следеће: 

 
1) Одлука – контрола успешности гнежђења белоглавог супа; 
2) Уговор - контрола успешности гнежђења белоглавог супа на подручју СРП ''Увац''; 
3) Извештај о контроли успешности гнежђења белоглавог супа; 
4) Извештај о истраживању диверзитета птица СРП ''Увац'' у 2020. години; и 
5) Биографија Брана Рудића, председника ЕУ ''Чувари природе''. 

 
 

 Пријаве, прекршајне и кривичне 
 

- Прекршајном суду су у 2019. години поднете четири прекршајне пријаве због 
непоштовања Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби СРП ''Увац'' од 
стране Резерват Увац д.о.о..  

 
- Једну кривичну пријаву, надлежном тужилаштву, током 2019. године, због 

оштећења природног добра, поднео је јавни тужилац; 
 

- Прекршајном суду је у 2020. години поднета једна прекршајна пријава због 
непоштовања Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби СРП ''Увац''; 
 

- Током 2019. године надлежни судови су донели укупно 9 пресуда, од тога једна је 
ослобађајућа. Пресуде се односе на пријаве које су поднете у 2018. и 2019. 
години; 
 




