РАДИОНИЦА
„Заштита природе”
СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ЦИЉЕВИ
У оквиру семинара „Под лупом - инспекција, цивилно друштво и медији у заштити
животне средине” организована је презентација Студије случаја из области заштите природе,
са циљем упознавања цивилног становништва и медија са могућим ситуацијама на терену када
су у питању представке грађана, НВО и сл. Такође, један од циљева је било и упознавање НВО
и цивилног становништва са потребним информацијама које би представка требало да садржи,
како би се омогућило ефикасније поступање инспекције на терену, а све у циљу боље заштите
животне средине. На крају, један од циљева је био и упознавање учесника са законским
овлашћењима и обавезама републичких инспектора за заштиту животне средине приликом
вршења ванредног инспекцијског надзора у складу са Законом о инспекцијском надзору и
Законом о заштити природе.
ОПИС СЛУЧАЈА
Локација: Парк природе „Зелена гора” - Заштићено подручје I категорије (назив и категорија
коришћени у сврху игре)
Републичка инспекција за заштиту животне средине је добила пријаву од стране НВО да се у
оквиру заштићеног подручја Парк природе „Зелена гора” изводе нелегални радови
(ископавање камена) на локалитету XX. Према наводима из пријаве обухваћен је простор од
око 400 м2, а уз ископавање камена, посечен је и одређен број стабала. Наведеним радњама
угрожене су строго заштићене дивље врсте птица као и њихова станишта. Све наведене
активности забрањене су у заштићеном подручју (Закон о заштити природе, Акт о заштити
заштићеног подручја)

ИГРА УЛОГА - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Учесници: Републички инспектор за заштиту животне средине, представник НВО,
представник управљача заштићеног подручја, извођач радова, локални становник.
У оквиру рада у групама, организована је игра улога са темом заштита природе - ванредни
инспекцијски надзор у заштићеном подручју по представци НВО. Извршена је подела на
тимове - 5 тимова- сваки тим једна улога са унапред одабраним представником тима).
У складу са описом случаја, сваки тим је договорио стратегију наступања у студији случаја.
Студију случаја су водила два фасилитатора, који су постављали уводна питања и усмеравали
дискусију.

Игра-студија случаја је трајала сат времена. Представници тимова су постављали питања,
давали одговоре и износили мишљења из свог угла гледања и заступајући своје интересе, а
потом је уследила отворена дискусија и предлози за решавање проблема.
РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА
-

инспектор сачињава записник о утврђеном чињеничном стању у вези радова на
заштићеном подручју за које је утврдио да се изводе без услова заштите природе.
доноси решење о забрани радова до добијања услова.
обавештава надлежног шумарског инспектора о сечи стабала и прослеђује пријаву.
подноси захтев за покретање прекршајног поступка против извођача радова и
управљача заштићеног подручја.
обавештава подносиоца пријаве (НВО) о поступању по представци.

