Образложење
Правни основ
Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у одредби члана 41a став 2.
Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка,
14/16 и 95/18-др. закон) којом је прописано да заштићено подручје I категорије
проглашава Влада на предлог министарства надлежног за послове заштите животне
средине.
Према члану 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 72/12, 7/14 – одлука УС, 44/14 и
30/18-др. закон) Влада уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у складу са
сврхом и циљем закона.
Одредбом члана 5а став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр.
44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17), а у вези са чланом 13. став 6. Закона о
изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 62/17),
прописано је да Министарство заштите животне средине, између осталог, обавља
послове државне управе који се односе на заштиту природе.
Разлози за доношење уредбе
Проглашењем заштите Строгог резервата природе „Јарешник” обезбеђује се
очување генофонда врсте, као основа за добијање квалитетног семена које ће се
користити за подизање нових шума, односно враћање овог варијетета бора на
некадашња станишта.
Јарешник је јединствено налазиште у Србији шуме кримског бора (Pinus nigra
Arn. Var. Pallasiana), реликтне ендемичне подврсте црног бора која има међународни и
национални статус заштите. На ,,Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије и Црне
Горе са статусима угрожености према критеријумима IUCN_а из 2001 године” води се
као строго заштићена врста.
Сагласно Закону о заштити природе на основу изнетих природних вредности,
значаја и вредновања Јарешника, као и на научној и стручној основи изнетој у Студији,
стекли су се услови за заштиту овог природног добра.
Завод за заштиту природе Србије, Београд, сходно одредбама члана 42. Закона о
заштити природе, припремио је и доставио Министарству заштите животне средине
Студију заштите Строгог резервата природе „Јарешник”, као стручно-документациону
основу за израду акта о проглашењу заштићеног подручја. Оценивши да су налази
Завода стручно оправдани и целисходни, а предлози правно основани, Министарство је
у складу са одредбама члана 43. Закона о заштити природе обавестило јавност о
Предлогу уредбе о проглашењу Строгог резервата природе „Јарешник”, односно
обезбедило јавни увид и организовало јавну расправу за наведену документацију. У току
јавног увида и јавне расправе није било примедби.
С обзиром на то да је спроведен поступак јавног увида и јавне расправе, као и да
су заштићена подручја добра од општег интереса, сматрамо целисходним да се покрене
процедура доношења ове уредбе, која у складу са Пословником Владе, започиње
достављањем текста Предлога уредбе на мишљење надлежним министарствима.

Објашњење решења предложених уредбом
У члану 1. утврђују се генерални положај и одлике, категорија, врста и назив
заштићеног подручја.
У члану 2. утврђују се основне вредности подручја и циљеви заштите.
У члану 3. утврђују се положај и површина подручја у односу на територијалноадминистративну поделу.
У члану 4. утврђује се концепт заштитних режима и начин њихове примене, у
складу са чл. 18, 35, 71-82 и 97-100. Закона о заштити природе.
У члану 5. одређује се управљач заштићеног подручја.
У члану 6. утврђују се основна овлашћења и обавезе управљача. За управљача се
предлаже Јавно предузеће „Србијашуме” из Београда. Министарство је утврдило да
предложени управљач у потпуности испуњава прописане услове за управљача
заштићеног подручја, располаже респективним искуствима на пословима очувања и
презентације природних вредности и стално је присутно на заштићеном подручју и
његовој околини.
У члану 7. утврђена је обавеза управљача да у року од 10 месеци донесе план
управљања за период од 10 година, наведена су министарства од којих се прибавља
мишљење у поступку давања сагласности и одређен је оквирни садржај годишњег
програма на основу кога управљач обавља послове у времену до доношења плана
управљања.
У члану 8. утврђен је рок од 6 месеци за доношење правилника о унутрашњем
реду и чуварској служби.
У члану 9. утврђен је рок од годину дана за обележавање заштићеног подручја.
У члану 10. утврђује се обавеза управљача да у року од две године заснује
дигиталну базу података, односно географски информациони систем о природним и
створеним вредностима, активностим и непокретностима као кључном алату за
планирање и праћење послова управљања и промена на заштићеном подручју.
У члану 11. наводе се основни извори средстава за финансирање заштићеног
подручја односно плана управљања, сходно члану 69. Закона о заштити природе.
У члану 12. утврђује се обавеза усаглашавања планова, програма и основа са
уредбом и планом управљања.
У члану 13. прописано је да ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Анализа ефеката уредбе
Доношењем уредбе остварује се низ позитивних ефеката у домену циљева
утврђених Просторним планом Републике Србије, стратешким документима у области
заштите природе, животне средине и одрживог развоја и међународним уговорима и
програмима, а пре свега повећање површине заштићених подручја и заштита
биодиверзитета и геодиверзитета, посебно еколошки значајних подручја.
Концепт заштите предела исказан је кроз режим заштите и има изразито
конзервационистички приступ. Забрањује се коришћење природних ресурса, изградња
објеката, било какви радови и активности осим научних истраживања и праћење
природних процеса, контролисана посета у образовне, рекреативне и општекултурне
сврхе, као и спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају
пожара, елементарних непогода и удеса, појаве биљних и животињских болести и
пренамножавања штеточина. Уредба треба да подстакне и омогући веће интересовање
за научно-истраживачки и образовни рад.
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На земљишту у приватној својини, утврђене заштитне мере су претежно у облику
и на нивоу услова и правила која су одређена другим законима, тако да уредба не
генерише посебне трошкове грађанима нити ће прописане заштитне мере проузроковати
штету већег обима коју је држава дужна да надокнади по основу Закона о заштити
природе.
Финансијска средства потребна за спровођење уредбе
Средства потребна за спровођење ове уредбе у 2019. години обезбеђена су
Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РСˮ, број
95/18) у износу од 1.000.000,00 динара на Разделу 25 – Министарствo заштите животне
средине (у даљем тексту: Министарство), Глава 25.0 – Министарство заштите животне
средине, Програм 0405 – Заштита природе и климатске промене, Функција 560 –
Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност
0002 – Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од
националног интереса, Економска класификација 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама обезбеђена су средства са спровођење
овог акта.
У 2020. и 2021. години финансијска средства биће планирана у оквиру лимита на
разделу министарства надлежног за послове заштите животне средине који ће бити
опредељени од стране Министарства финансија у складу са билансним могућностима.
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