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Одбор за биодиверзитет Српског биолошког друштва 

 

Иницијатива за промену Устава Републике Србије у смислу да се уведе категорија 

природна наслеђа (сада постоји категорија историјског и културног наслеђа). 

Одбор за биодиверзитет саматра да је неопходно да се унесе ова одредба због њеног изузетног 

значаја у стратешком опредељењу земље за заштиту биодиверзитета. Увођењем ове клаузуле даје се на 

значају заштити биодиверзитета,  ограничава се употреба природних ресурса и регулише се однос према 

природним добрима која су угрожена под економским притиском. Одбор сматра да је позван за покретање 

иницијативе као струковна организација саветодавног карактера. На овај начин би се регулисало 

управљање заштићеним природним добрима и изједначило би се по квалитету заштите са историјским и 

културним наслеђем. Експлатација природног наслеђа била би правно на бољи начин регулисана,  што би 

омогућило бољу законску заштиту биодиверзитета у Србији.  

  

Иницијатива за измену одредби Закона о заштити природе која се односи на 

прибављање дозвола за узорковање заштићених врста у заштићеним природним 

добрима (у смислу да истраживачи стичу лиценцу, а да исту могу да изгубе ако 

прекрше кодекс понашања).    

Један од значајних елеменат у планирању истраживања је процедура добијања дозволе која се 

понавља сваке године. Често је и немогуће да се планирају прецизно истраживања годину дана унапред 

која зависе од године до године и онемогућавају рад у теренским таксономским истраживањима. Дозволе 

се често добијају после сезоне активности истраживаних врста па немају функцију, док при том туристи 

организовано прикупљају природне реткости као и заштићено лековито биље у строгим резерватима 

природе без неопходних дозвола. Пракса да се од истраживача посебно траже дозволе за сваку 

појединачну врсту и предвиди број колико ће се користити у одређеном времену показала се 

неспроводљивим на терену, што је скоро зауставило таксономска истраживања и онемогућава даљи 

академски рад на истраживању фауне, флоре и микологије у Србији. Често је немогуће предвидети са којим 

врстама ће се срести истраживач приликом рада на терену, а најчешће квалитет рада директно зависи од 

временских услова која не можемо да планирамо. Студенти на мастер студијама су онемогућени да добију 

уредну дозволе за рад и узоркују за потребе својих истраживања ако нису обухваћени пројектима или 

институцијама. У неким таксономским групама као што је ентомологија, због великог броја присутних врста 

од којих неке нису ни познате за науку, ова клаузула директно оспорава рад. Често се врсте комерцијално 

експлатишу, али истраживачима су недоступне у истраживањима или су одобрене квоте за узорковање 

крајње рестриковане због непознавања потреба конзервационе биологије. Етички комитети при научним 



институцијама у обавези су да регулишу начин коришћење животиња у истраживањима, па су референтни 

за доношење одлука о кршењу кодекса при раду са свим животињама, те би могли своју функцију да врше и 

за законски заштићене врсте. Одузимање лиценце за рад на терену је мера која може превентивно да 

одврати злоупотребу дозвола за рад. Консултацијама са експертима о обиму и начину истраживања у 

природи, смањила би се бирократска процедура у поступку издавања дозвола и увео би се протоколарни  

рад и могућност контроле теренског рада.  

       


