
На основу члана 105. став 2. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", број 
36/09), 

Министар животне средине и просторног планирања, доноси 

Правилник о изгледу знака заштите природе, 
поступку и условима за његово коришћење 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику 
РС", бр. 84/2009 од 15.10.2009. године. 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим правилником прописује се изглед знака заштите природе, поступак и услови за 
његово коришћење. 

Члан 2. 
Знак заштите природе користи се ради промовисања заштите природе и 

идентификације службеног лица у поступку надзора и предузимања мера на заштити 
природе. 

II. ИЗГЛЕД ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 
Члан 3. 

Знак заштите природе је дрво. Доминира зелена боја која је и боја природе. Кривим 
линијама је приказан брдско-равничарски предео, а благо отицање истих симболизује 
реке које чине богатство земље. Црвена, плава и бела линија одсликавају боје српске 
заставе. Све линије се сливају у једну из које расте дрво које представља симбол 
заштите, снаге и природне лепоте. Знак представља компактност свих елемената 
животне средине и њихову узајамну повезаност. 

Са десне стране дрвета је текст: "У сусрет природи". 
Изглед знака заштите природе одштампан је уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 
Члан 4. 

Оригинално идејно решење знака са стандардом и утврђеном пратећом 
документацијом чува се у Министарству животне средине и просторног планирања (у 
даљем тексту: Министарство). 

III. УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКА ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДЕ 

Члан 5. 
Знак заштите природе користе запослена лица управљача заштићених подручја у 

обављању послова надзора и спровођењу мера заштите природе и инспектори заштите 
животне средине у области заштите природе. 

Знак заштите природе могу да користе службеници Министарства, органа аутономне 
покрајине и локалне самоуправе надлежни за послове заштите природе и завода за 
заштиту природе, за које то одреди министар надлежан за послове заштите природе, 
односно одговорно лице у органу надлежном за послове заштите природе. 

Члан 6. 
Знак заштите природе користи се на службеној одећи, службеним возилима и 

пловилима, информативно-едукативним таблама, писаним и електронским 
материјалима. 

Знак заштите природе користи се на начин да буде уочљив и препознатљив. 
Члан 7. 

Управљач заштићеног подручја дужан је да знак заштите природе користи на: 
1) службеној одећи, пришивен, односно причвршћен на левом рукаву или са леве 

стране у висини груди, димензија 40 mm у пречнику; 
2) на службеним возилима и пловилима тако да се знак заштите природе налази са 

леве и десне стране, димензија 200 mm у пречнику; 



3) на информативно-едукативним таблама тако да се знак заштите природе 
поставља у горњем левом углу, димензија од 100 mm до 200 mm у пречнику, у 
зависности од величине табле; 

4) на писаним и електронским записима тако да се знак заштите природе поставља у 
горњи леви угао, димензија од 20 mm до 40 mm у пречнику. 

Члан 8. 
Инспектори заштите животне средине у области заштите природе користе знак 

заштите природе у облику значке. 
Члан 9. 

Знак заштите природе се не може користити у комерцијалне сврхе, осим управљача 
заштићених подручја. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

Број 110-200-112/2009-01 
У Београду, 29. септембра 2009. године 

Министар, 
др Оливер Дулић, с.р. 

 

 


