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Podľa článku 56 odsek 1 Zákona o ochrane prírody  (vestník Služ-
beni glasnik RS číslo 36/09, 88/10 a 91/10 – oprava, 14/2016 a 95/2018 
- iný zákon) Pokrajinského parlamentného uznesenia o ochrane Parku 
prírody Rusanda (Úradný vestník AP Vojvodiny č. 8/2019) a článku 30 
Stanov ustanovizne rezervácie prírody Zreňanin správna rada ustano-
vizne na zasadnutí 18. 4. 2019 vyniesla

PRAVIDLÁ
O VNÚTORNOM PORIADKU 

A STRÁŽNEJ SLUŽBE PARKU
PRÍRODY RUSANDA

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Tieto pravidlá upravujú vnútorný poriadok, organizáciu, spôsob 
práce a vybavenie strážnej služby ochrany prírody a základné pra-
vidlá organizácie protipožiarnej ochrany (ďalej len: pravidlá) Parku 
prírody Rusanda (ďalej len: PP Rusanda), resp. podrobnejšie určujú 
pravidlá z článku 56 odsek 4. Zákona o ochrane prírody (ďalej: zákon), 
podľa ktorého sa v oblasti PP Rusanda uskutočňujú ochranné režimy 
určené článkom 35 zákona a článku 15 Pokrajinského parlamentného 
uznesenia о vyhlásení PP Rusanda (ďalej len: Pokrajinské parlamentné 
uznesenie).

Článok 2

Ustanovenia týchto pravidiel sa vzťahujú na užívateľov chráneného 
územia v zmysle článku 4 bodu 37 zákona (ďalej: užívateľ), teda na 
osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v oblasti PP Rusan-
da a osady v bezprostrednej blízkosti chráneného územia, vlastníkov 
pozemkov a iných nehnuteľností, právnické a fyzické osoby a podni-
kateľov, ktorí využívajúc nehnuteľnosti, prírodné hodnoty a majetok a 
iným spôsobom vykonávajú činnosť alebo úkony na území PP Rusan-
da ako aj na návštevníkov PP Rusanda. 

Návštevníkom PP Rusanda je osoba, ktorá sa z vedeckých, vzde-
lávacích, rekreačných, turistických, športových a kultúrnych po-
trieb a dôvodov zdržiava v oblasti PP Rusanda menej ako 15 dní, 
ako aj osoba v tranzite prostredníctvom oblasti PP Rusanda (ďalej: 
návštevník).

Právnické alebo fyzické osoby, ktoré uskutočňujú činnosť, vyko-
návajú iné aktivity a úradné úkony, žijú alebo majú pobyt v chránenej 
oblasti, sú povinné rešpektovať režim ochrany ustanovený pokrajin-
ským parlamentným uznesením, ktoré ustanovuje, že v ochrannom 
pásme nie je dovolené vykonávať práce a aktivity, o ktorých sa podľa 
zákona ustanoví, že môžu poškodiť populácie, spoločenstvá a biotopy 
rastlinných a živočíšnych druhov uvedených v článku 2. Pokrajinské-
ho parlamentného uznesenia o vyhlásení PP Rusanda narúša prírod-
né procesy a ekologickú ucelenosť oblasti alebo výrazne nepriaznivo 
ovplyvňuje estetické a kultúrno-historické vlastnosti oblasti a život-
ného prostredia.

Článok 3

Správa PP Rusanda bola Pokrajinským parlamentným uznesením 
zverená ustanovizni Rezervácie prírody Zreňanin (ďalej len: správca).

Článok 4

Užívatelia a návštevníci sú počas svojho pobytu v chránenom území 
povinní dodržiavať ustanovenia týchto pravidiel, pravidlá vnútorného 
poriadku, pokyny z informačných tabúľ a ďalšie značky, ako aj poky-
ny a vysvetlenia alebo príkazy strážcu PP Rusanda (ďalej: strážcu) a 
ďalšie oprávnené osoby správcu. 

Pri plánovaní a realizácii prác a aktivít v oblasti PP Rusanda a chrá-
nenej oblasti sú užívatelia a návštevníci povinní rešpektovať zákon, 
pokrajinské parlamentné uznesenie a plán riadenia PP Rusanda.

Článok 5

Za používanie PP Rusanda a určitých prírodných hodnôt a služieb 
správcu platí užívateľ a návštevník správcovi poplatok podľa článkov 
105, 106, 107, 108, 109, 110 a prílohy 5 Zákona o úhradách za použí-
vanie verejného majetku (vestník Službeni glasnik RS číslo 95/2018 a 
49/2019), ako aj Rozhodnutie o poplatkoch za používanie chráneného 
územia Park prírody Rusanda (Úradný vestník APV č. 20/19) 

Článok 6

Správca zabezpečuje vnútorný poriadok PP Rusanda organizovaním 
strážnej služby v súlade so zákonom a týmito pravidlami, spoluprácou 
s miestnym obyvateľstvom, vlastníkmi jednotlivých pozemkov, ďalší-
mi užívateľmi pri implementácii predpísaných režimov ochrany, ktoré 
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majú vplyv na uplatnenie vnútorného poriadku v chránenom území, 
verejné spoločnosti a ďalšie ekonomické subjekty, inštitúcie a združe-
nia občanov, ako aj spoluprácu so štátnou správou a orgánmi lokálnej 
samosprávy.

II. POHYBOVANIE SA A POBYT NÁVŠTEVNÍKOV

Článok 7

Vstup a pobyt v chránenom území je bezplatný v čase a spôsobom 
určeným týmito pravidlami.

Na návštevu chránenej oblasti je povinné získať súhlas správcu, 
ktorý sa týka skupinových a individuálnych návštev, ako aj povole-
ného využívania prírodných hodnôt, vedeckého výskumu, záznamu 
a fotografovania. 

Návštevníci sú povinní mať svoj súhlas, resp. vstupenku a predložiť 
ju na žiadosť úradníka správcu.

Za turistické návštevy a povolené používanie PP Rusanda sa účtuje 
poplatok v súlade s Rozhodnutím o poplatkoch za používanie chráne-
ného územia Parku prírody Rusanda.

Vstup do PP Rusanda motorovým vozidlom môže byť zakázaný ale-
bo obmedzený v súlade s osobitným predpisom (napr. ak ide o prepra-
vu nebezpečných látok).

Správca môže krátkodobo zastaviť motorové vozidlá pri vchode do 
PP Rusanda, ak zriadi nástupnú stanicu v súlade s článkom 68 zákona. 
Spôsob zriadenia a prevádzky vstupných staníc určí vedúci osobitným 
aktom v súlade so zákonom.

Článok 8

Pohyb v areáli chráneného územia je povolený po verejných ces-
tách, určitých dráhach, plochách určených na šport a rekreáciu a špe-
ciálne upravených odpočívadlách.

Návštevníci a organizované skupiny návštevníkov chráneného úze-
mia sa môžu výnimočne pohybovať po častiach chráneného územia, 
ktoré nie sú určené na pohyb a pobyt návštevníkov s predchádzajúcim 
súhlasom správcu a v sprievode sprievodcu chráneným územím.

Je zakázaný vstup, resp. priblíženie sa bez súhlasu správcu alebo 
sprievodu strážcu PP Rusanda do oblastí, t. j. do miest, podľa uznese-
nia pokrajinského zhromaždenia a pre ktoré určuje plán riadenia PP 
Rusanda, takýto režim návštev z dôvodu potreby zachovania voľne 
žijúcej flóry a ochrany, kŕmenia a sledovania divých zvierat.

V prípade núdzového zásahu v prípade požiaru, živelnej pohromy 
alebo havárie alebo účelového použitia existujúcich ciest súhlas alebo 
doprovod uvedený v odseku 1 tohto článku sa nemusí obstarať, resp. 
zabezpečiť, ale sa tieto aktivity hlásia správcovi.

Článok 9

Plochy, miesta a zariadenia uvedené v článku 8 odstavcu 3 týchto 
pravidiel sú biotopy prioritného významu z hľadiska ochrany, resp. 
miesta osobitného významu z hľadiska ochrany prísne chránených 
druhov (rybníky, vodné toky, mokré lúky), ako aj oblasti, miesta a za-
riadenia na reintrodukciu rastlinných a živočíšnych druhov a kŕmenie 
vtákov.

Plochy, miesta a objekty z odstavcu 1 a 2 tohto článku označí správ-
ca viditeľným a jasným spôsobom.

Článok 10

Počas pohybu a pobytu v chránenom území je zakázané:
- pohyb mimo existujúcich ciest a upravených a označených ob-

lastí a chodníkov;
- pohyb motorových vozidiel mimo ciest a parkovanie mimo vy-

značených parkovacích miest;

- pohyb motorových vozidiel v tme a podmienkach zlej dennej 
viditeľnosti;

- vyhadzovanie a odkladanie odpadu mimo určitých nádob/mo-
biliáru

- obťažovanie, neplánované zhromažďovanie a ničenie fauny; 
- ov na divé vodné vtáky; 
- ničenie a neplánované odstraňovanie vegetácie a voľne žijú-

cich rastlín, ako aj narušenie stavu záhradníckych hodnôt a zá-
hradno-architektonických prvkov; 

- nakrúcanie alebo fotografovanie na komerčné účely bez pred-
písaného schválenia;

- odstránenie, zničenie a poškodenie označení alebo oznámení;
- trhanie alebo zber chránených druhov rastlín a živočíchov bez 

predpísaného povolenia;
- ničenie a poškodenie kŕmnych miest, umelých hniezd atď.;
- zničenie a poškodenie rozhľadní a iných budov vzdelávacieho 

a rekreačného obsahu;
- zavedenie nebezpečných zariadení, prístrojov alebo nebez-

pečných látok, ktoré môžu ohroziť chránenú oblasť alebo 
ľudí;

- vykonávanie činností, ktoré ohrozujú živý svet a životné pros-
tredie hlukom, znečistením ovzdušia, pôdy a vody a inými čin-
nosťami, ktoré sú zákonom a touto vyhláškou zakázané.

Článok 11

O použití vozidiel a všetkých strojov na účely údržby objektov, ako 
aj o ďalších aktivitách v rámci PP Rusanda je potrebné písomne   infor-
movať správcu.

Článok 12

Účastníci premávky sa vhodným spôsobom informujú o podmien-
kach pohybu, zastavovania a parkovania motorových vozidiel, teda 
vozidiel na motorový pohon a úsekoch ciest a miest v PP Rusanda, kde 
je pohyb, zastavenie alebo parkovanie motorových vozidiel viditeľne 
označené.

Zakázané je používanie vozidiel na cestách v rozpore s informácia-
mi a značkami uvedenými v odseku 1 tohto článku.

Článok 13

Prístup a pobyt návštevníkov na otvorenom priestore je povolené v 
súlade s pokrajinským parlamentným uznesením.

Článok 14

Vlastníci a užívatelia pozemkov a iných nehnuteľností sú povin-
ní umožniť prístup a prechod strážcom a iným oprávneným oso-
bám správcu pri výkone úradných činností, ako aj osobám, ktoré 
so súhlasom správcu vykonávajú prieskum a ďalšie činnosti v PP 
Rusanda.

Je zakázané brániť alebo rušiť strážcovi a iným oprávneným oso-
bám správcu vo výkone činností a aktivít uvedených v odseku 1 tohto 
článku. 

III. OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT

Článok 15

V celom chránenom území je zakázané: 

1. zaorávanie, preorávanie a meliorácia trávnych biotopov; 
2. odstránenie trávneho porastu s vrstvou pôdy; 
3. obťažovanie, neplánované zhromažďovanie a ničenie fauny; 
4. lov na divé vodné vtáky; 
5. ničenie a neplánované odstraňovanie vegetácie a divej flóry, 

ako aj narušenie stavu záhradníckych hodnôt a záhradno-ar-
chitektonických prvkov; 

6. výstavba rybníkov a zarybňovanie jazera Rusanda; 
7. výstavba vysielača televíznej a mobilnej telefónie v parku, ako 

aj iných predmetov, ktoré porušujú vizuálnu integritu parku; 
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8. výstavba a inštalácia nadzemnej infraštruktúry mimo územia 
Špeciálnej nemocnice pre rehabilitáciu Rusanda, výstavba vý-
robných zariadení, montáž ropného potrubia a plynovodu, vý-
stavba zariadenia na využívanie veternej energie a ďalšej in-
fraštruktúry, ktorá by mohla ohroziť ekologické a krajinné cha-
rakteristiky oblasti; 

9. práce a aktivity, ktoré menia vodný režim a fyzikálno-chemic-
ké vlastnosti slatinných biotopov, ak tieto zmeny majú trvalé 
negatívne dôsledky na prírodné hodnoty chráneného územia; 

10. neplánované zneškodňovanie a skladovanie inertných materi-
álov (napr. piesok, štrk, pôda a iné) a vykonávanie iných prác 
a činností, ktoré nie sú v súlade so zásadami trvalo udržateľné-
ho využívania prírodných zdrojov; 

11. odkladanie všetkých druhov odpadov a nebezpečných látok, 
ako aj vytvorenie prepravnej cesty pre nebezpečný odpad; 

12. iné práce a činnosti, ktoré znečisťujú ovzdušie, pôdu, sedimen-
ty, povrchové vody. 

Práce a aktivity sa ohraničujú na: 

1. možnosť zmeny využitia plôch (pozemkov) a kultúr, na zníže-
nie intenzity používania priestoru (napríklad zmena ornej pôdy 
na pastviny), formovanie bezpečnostného pásu pre revitalizá-
ciu stanovíšť; 

2. vytvorenie novej stavebnej pôdy na miestach potrebných na 
výstavbu zariadení plánovaných pred začatím konania na 
ochranu súčasných územno-plánovacích dokumentov; 

3. zmena morfológie terénu na plánované aktivity zamerané na 
úpravu brehov pri stavebnej oblasti  a zlepšenie ekologických 
podmienok stanovišťa, ako aj nutnosť používať peloidy pre 
prácu Špeciálnej nemocnice pre rehabilitáciu Rusanda; 

4. odstránenie flotantnej, submerznej a pobrežnej vegetácie, plá-
nované vyklčovanie a odstraňovanie trstiny, ako aj vykonáva-
nie plánovaných činností na účely riadenia kanálov; 

5. vykonávanie prác za účelom využitia minerálnych surovín, vyu-
žitie peloidov (sedimentov z jazera), termálnej a termálno-mine-
rálnej vody pre Špeciálnu nemocnicu pre rehabilitáciu Rusanda; 

6. používanie rekreačných plávajúcich objektov (počet, v čase a 
priestore), na plánovite určený počet zodpovedajúcich plavi-
diel mimo obdobia reprodukcie prísne chránených druhov di-
vej zveri, podľa určenej trasy / povrchu v rámci ochranného re-
žimu III. stupňa; 

7. používanie druhov plávajúcich, na používanie člnov poháňa-
ných ľudskou silou alebo elektromotorom a iných rekreačných 
plávajúcich objektov, ktoré neohrozujú hodnotu ekosystému 
jazera; 

8. výstavba mól a stacionárnych plávajúcich objektov pre potre-
by spravovania, ako aj plánovite umiestených v rámci jestvu-
júceho stavebného územia za účelom organizovania udržateľ-
ných  typov cestovného ruchu, rekreácie a edukácie; 

9. výstavba nových objektov na území v obvode Špeciálnej reha-
bilitačnej nemocnice Rusanda na výšku maximálne dvoch po-
schodí a podkrovia; 

10. výstavba nových ciest - na plánované cesty pred začiatkom 
ochranného konania a asfaltovanie a betónovanie jestvujúcich 
nekategorizovaných ciest sa obmedzuje na priestor Špeciálnej 
rehabilitačnej nemocnice Rusanda; 

11. umiestňovanie turistických a iných obsahov a aktivít, ktoré sú 
potenciálne zdroje zvýšenej hladiny hluku, vibrácií a /alebo 
znepokojovania živého sveta na územiach od pobrežia jaze-
ra vzdialených najmenej: a) 20 metrov v rámci stavebného po-
zemku a b) 200 metrov mimo stavebnej oblasti, 

12. Usporiadanie verejných zhromaždení a podujatí na území v 
rámci Špeciálnej rehabilitačnej nemocnice Rusanda; 

13. uplatnenie technických riešení ochrany pobrežia pri plánova-
nej ochrane v rámci stavebného územia, ktoré zahrnujú ekolo-
gicky priaznivé riešenia (v súlade Sa krajinnými  charakteris-
tikami jazera); 

14. vysádzanie stromov a kríkov, vnášanie a pestovanie nepôvod-
ných druhov na parkové plochy, ako aj druhov, ktoré nie sú in-
vázne v Panónskom regióne, pri obnovovaní parkovej zelene 
ohraničuje sa krytie  ihličnatými druhmi  najviac na 30%; 

15. výrub stromov na plánované určené jednotlivé stromy, 

16. pohybovanie dopravných vozidiel a poľnohospodárskej me-
chanizácie na jestvujúcich cestách a orných pôdach; 

17. používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín na parko-
vých plochách a orných plochách, v súlade s potrebami zacho-
vávania ekologickej rôznorodosti, 

18. hortikultúrna a stavebná úprava parku na plánovité aktivity.

Článok 16

V režime ochrany II. stupňa sú práce a činnosti obmedzené na vy-
užívanie území výlučne pre potreby strážneho dozoru, vedeckový-
skumných prác a prezentácie prírodných hodnôt chráneného územia. 
Režim ochrany II. stupňa celkovej plochy 397ha 72a 84m2 alebo 34% 
plochy pokrýva tieto prírodné celky: 

1. severné rameno vodnej panvy Velika Rusanda, ako aj lúky na 
slanej pôde, s ktorými sú v priamom kontakte, 

2. Malo selište  - Široka slatina, 
3. Kumanovo ledina medzi traťou a kanálom, 
4. Trivunjić kopao (centrálna časť); 
5. Barina na lokalite Babino jajce, 
6. Barina pod Bečkim brdom, 
7. Kanál Kumane 2 (29), 
8. Kanál К-3-7.

Článok 17

Na plochách, kde bol zavedený režim ochrany II. stupňa, sa aktívna 
ochrana vykonáva s cieľom zachovať a zlepšiť prírodné hodnoty, naj-
mä prostredníctvom opatrení na riadenie populácií voľne žijúcich rast-
lín a živočíchov, udržiavania a zlepšovania podmienok v prirodzených 
biotopoch a tradičné využívanie prírodných zdrojov. 

S výnimkou zákazu prác a činností, ktoré sú ako také stanovené v 
článku 35. zákona v oblastiach, kde bol stanovený režim ochrany II. 
stupňa, je tiež zakázané: 

1. umiestňovanie stacionárnych objektov na jazere a pobrežnom 
pásme,; 

2. organizovanie verejných zhromaždení a podujatí.

Článok 18

V ochrannom režime III. stupňa sú zakázané činnosti, ktoré sú za-
kázané v celom chránenom území.

Na plochách, na ktorých je určený ochranný režim III. stupňa sú 
zakázané činnosti, ktoré sú zakázané v celom chránenom území.

Článok 19

Manažér prijme vhodné opatrenia a aktivity uvedené v článku 4. 
Pokrajinské parlamentné uznesenie, ako aj uplatňovaním ďalších 
vhodných opatrení a aktivít, podporovať dosiahnutie cieľov ochrany 
uvedených v článku 2.

Pokrajinského parlamentného uznesenia.

Uvedené aktivity sa vykonávajú výlučne na základe podmienok 
Pokrajinského ústavu ochrany prírody (ďalej len: ústav) za súhlasu 
správcu.

Článok 20

Rastliny a huby, ktoré žijú vo voľnej prírode v oblasti PP Rusanda a 
ktorá je súborom pravidiel pre vyhlasovanie a ochranu prísne chráne-
ných a chránených voľne žijúcich druhov rastlín, zvierat a húb (Úrad-
ný vestník RS č. 5/2010, 47/2011, 32/2016 a 98/2016) je určený stav 
prísne chránených druhov, nesmie sa strihať, trhať, lámať, ničiť, zbie-
rať ich semená a plody ani inak poškodzovať a ničiť jedince a biotopy.

Zvieratá, ktoré žijú vo voľnej oblasti PP Rusanda a ktorá je súborom 
pravidiel pre vyhlasovanie a ochranu prísne chránených a chránených 
voľne žijúcich druhov rastlín, zvierat a húb (ďalej: Pravidlá o voľne žijú-
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cich druhoch), ustanovený štatus prísne chránených druhov nie je povo-
lené rozháňať, znepokojovať, odchytávať, zabíjať a zraniť, neúmyselne 
a úmyselne otráviť, zbierať vajíčka a iné vývojové formy, ničiť a poško-
dzovať hniezda a ďalšie miesta a zariadenia, kde tieto zvieratá, ktoré 
chovajú, vychovávajú mláďatá, chránia ich, zdržiavajú sa a živia sa.

Osoba, ktorá v oblasti prírodného parku Rusanda a ochranného 
pásma nájde mŕtve exempláre prísne chránených alebo chránených 
druhov divých zvierat  alebo exempláre rovnakého druhu, ktoré sú 
choré alebo zranené, a to do takej miery, že nie sú schopné nezávisle 
prežiť v prírode, oznámi svoj nález strážcovi chráneného územia alebo 
inej oprávnenej osobe správcu.

Správca ďalej preberá povinnosti týkajúce sa nájdených exemplárov 
divých zvierat v súlade s článkom 93 zákona a informuje ministerstvo 
poverené ochranou životného prostredia alebo ústav, o ktorom zosta-
vuje zápisnice a vedie evidenciu.

Je zakázané správanie sa k prísne chráneným druhom divých rast-
lín, živočíchov a húb v rozpore s ustanoveniami odseku 1, 2 a 3 tohto 
článku.

Článok 21

Divé druhy rastlín, húb, lišajníkov a zvierat určené Vyhláškou 
o umiestnení pod kontrolu zberu a obchodu s divou flórou a faunou 
(Úradný vestník RS č. 31/05, 45/05 – oprava, 22/07, 38/08, 9/10 a 69/11) 
môžu byť zhromažďované v oblasti PP Rusanda spôsobom a za pod-
mienok určených predchádzajúcim spomínané nariadenie.

Osoby, ktoré v oblasti PP Rusanda zbierajú divé rastliny a živočíchy 
uvedené v odseku 1 tohto článku, sú povinné nahlásiť strážcovi PP 
Rusanda alebo inej oprávnenej osobe správcu denné množstvá a druhy 
zozbieraná flóra a fauna.

Na zber divých rastlín a živočíchov na plochách a miestach urče-
ných článkom 9 odstavec 1, 2 a 3 týchto pravidiel, na pozemkoch vo 
vlastníctve štátu, ako aj na pozemkoch vo verejnom a družstevnom 
vlastníctve, na ktorých je Pokrajinským parlamentným uznesením 
určený ochranný režim II. stupňa, je potrebné získať súhlas správcu. 

Prísne chránené a chránené druhy je možné zbierať vždy s pred-
chádzajúcim súhlasom príslušného pokrajinského sekretariátu a so 
stanoviskom ústavu.

Schválenie uvedené v odseku 4 tohto článku môže byť dočasne za-
mietnuté alebo obmedzené z dôvodu potreby zachovania flóry a fauny.

Je zakázané zbierať voľne žijúce rastliny a živočíchy v rozpore s 
ustanoveniami ods. 1, 2, 3, 4 a 5 tohto článku.

Článok 22

Druhy divej flóry a fauny, ktorých používanie a ochrana je regu-
lovaná predpismi v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva 
a poľovníctva, možno v oblasti PP Rusanda a v ochranných pásmach 
používať spôsobom a za podmienok z týchto predpisov.

Pre prístup a pobyt na miestach v PP Rusanda, ktoré sú určené článkom 
9 odstavec 1 a 2 týchto pravidiel na používanie divej flóry v rámci povo-
lených poľnohospodárskych činností je potrebné získať súhlas správcu.

Článok 23

Je zakázané nechávať mŕtve alebo usmrtené zvieratá a ich časti, 
odpad z bitúnkov a spracované produkty v krmivách alebo na iných 
miestach bez súhlasu správcu.

Článok 24

Správca vhodným spôsobom verejne zobrazí a sprístupní užívateľom 
a návštevníkom zoznamy prísne chránených a chránených druhov divej 
flóry a fauny uvedených v článkoch 20 a 21 týchto pravidiel s informá-
ciami dôležitými pre ich identifikáciu, ochranu a používať režim.

Článok 25

Je zakázané poškodzovať a ničiť predmety a objekty, ktoré majú 
kultúrnohistorickú hodnotu, t. j. majetok alebo stav zaznamenaného 
alebo určeného kultúrneho majetku. V prípade, že sa zistí, že niektorý 
z týchto objektov bol poškodený alebo zničený, je potrebné obrátiť sa 
na príslušnú inštitúciu, ktorá sa zaoberá ochranou kultúrnych pamia-
tok (Ústav ochrany kultúrnych pamiatok Zreňanin).

Článok 26
 
Pri prácach a aktivitách, t. j. projektoch s možným významným 

vplyvom na životné prostredie sa postup posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie vykonáva v súlade so zákonom s povinným získava-
ním aktov o podmienkach a opatreniach na ochranu prírody.

Pri prácach a činnostiach, t. j. pri projektoch, pri ktorých sa nevy-
konáva postup posudzovania vplyvov na životné prostredie a ktoré 
môžu mať vplyv na hodnoty a charakteristiky chráneného územia, je 
dodávateľ, t. j. držiteľ projektu, povinný získať konať o ochranných 
podmienkach a opatreniach úradu. Príroda, v súlade so zákonom.

Držiteľ projektu je povinný oznámiť plánované práce a aktivita, tj. 
realizáciu projektu z tohto článku, písomne   manažérovi chráneného 
územia, ktorý je povinný ho informovať o možnostiach ich vykonania, 
ako aj o ďalší postup.

IV. VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH 
ZDROJOV

Článok 27

V oblasti PP Rusanda a ochrannom pásme nie je dovolené vykoná-
vať práce a aktivity, pre ktoré je v súlade s pokrajinským parlament-
ným uznesením určené, že môžu poškodiť živý svet, ohroziť priaznivý 
stav prírodných biotopy a biologické a krajinné hodnoty alebo bránia 
využívaniu chráneného územia, vzdelávanie, kultúra, rekreácia a tr-
valo udržateľný rozvoj cestovného ruchu a poľnohospodárstva.

V chránenom území nie je dovolené vykonávať práce a aktivity, 
ktoré sú určené tak, aby boli schopné narušiť prírodné procesy a ekolo-
gickú integritu územia alebo výrazne nepriaznivo ovplyvniť estetické 
vlastnosti krajiny a životného prostredia.

Článok 28

Ochrana biologickej a krajinnej diverzity biotopov v rámci agro-eko 
systémov a iných neautonómnych a poloautonómnych ekosystémov sa 
vykonáva predovšetkým ochranou a ochranou okrajových biotopov, 
živých plotov, hraníc, jednotlivých stromov, skupín stromov, rybníkov 
a lúk, ako aj iné biotopy alebo ich prvky so zachovanou alebo čiastočne 
zmenenou krovinatou, lúčnou alebo močaristou vegetáciou.

Poľnohospodárska činnosť, tj obrábanie pôdy a pestovanie poľných 
a ovocných plodín, krmovín a priemyselných závodov, chovu dobytka, 
hydiny a včelárstva a ďalšie činnosti sa vykonávajú v súlade s predpis-
mi, ktoré upravujú poľnohospodárstvo, veterinárnu ochranu rastlín a 
ochranu rastlín a fytosanitárnu ochranu, pokrajinským parlamentným 
uznesením a týmito pravidlami.

Je zakázané vykonávať poľnohospodársku činnosť v rozpore s usta-
noveniami tohto článku.

Článok 29

Používanie, ochrana a úprava vody a ochrana pred škodlivými účin-
kami vody sa vykonávajú na základe zákona o vodách (Úradný vest-
ník RS č. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 a 95/18 – iné zákony), nariadenia 
prijaté na základe uvedeného zákona, pokrajinského parlamentného 
uznesenia a týchto pravidiel.

Zachovanie trvalých barín a obnova mokrých biotopov je povolené 
v súlade s ustanoveniami pokrajinského parlamentného uznesenia a 
podmienkami ochrany prírody predpísanými ústavom. 
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Článok 30

Vodohospodárske plány sú zosúladené s rozhodnutím pokrajinské-
ho parlamentného uznesenia a plánom hospodárenia PP Rusanda.

Správca a VP Vode Vojvodine tj. VDP Srednji Banat, Zreňanin, 
spolupracujú na činnostiach spoločného záujmu pre manažment PP 
Rusanda a ochranného pásma vo vodných oblastiach, najmä pri har-
monizácii dokumentov uvedených v odseku 1. tohto článku.

VP Vode Vojvodine, teda VDP Srednji Banat, Zreňanin, predsta-
vuje údaje z registra chránených území a katastra vodných objektov 
a ďalšie údaje zaujímavé pre ochranu a využívanie vôd v oblasti PP 
Rusanda a ochranného pásma na základe zákonných právomocí.

LOV

Článok 31

Aktivity v oblasti poľovníctva v oblasti PP Rusanda a ochrannom 
pásme sa vykonávajú v súlade so zákonom o voľne žijúcich zvieratách 
a poľovníctve (Úradný vestník RS č. 18/10, 95/18), nariadeniami prija-
tými podľa tohto zákona, pokrajinských uznesení a týchto pravidlách.  

Na chránenej oblasti sa zakazuje poľovanie na pernaté divé vodné 
zvieratá.

V režime ochrany III. stupňa je priestorovo a časovo obmedzený 
lov povolený iba pri zachovaní zdravotného stavu a počtu populácií 
poľovných druhov

Plány a základy v oblasti poľovníctva, ako aj ďalšie programy a plány 
súvisiace s využívaním prírodných zdrojov a priestoru v chránenom úze-
mí PP Rusanda a ochrannom pásme budú harmonizované s Územným 
plánom Srbskej republiky, pokrajinským parlamentným uznesením a Plá-
nom spravovania z článku 13 Pokrajinského parlamentného uznesenia.

VI. ŠPORT, REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Článok 32

V oblasti PP Rusanda a ochranných pásmach môžu právnické a 
fyzické osoby vykonávať činnosť cestovného ruchu a stravovania, 
t. j. organizovať turistické výlety a turistické návštevy a poskytovať 
ubytovacie, stravovacie a nápojové služby v súlade so zákonom o ces-
tovnom ruchu (Úradný vestník RS č. 36/09, 88/10, 99/11- iný zákon, 
93/2012, 84/2015, 83/2018 - iný zákon a 17/2019 – iný zákon), naria-
denia prijaté na základe tohto zákona, pokrajinského parlamentného 
uznesenia, Plánu spravovania PP Rusanda a týchto pravidiel.

Článok 33

Turistické skupiny a jednotlivci môžu v sprievode strážcu alebo inej 
oprávnenej osoby správcu v súlade so zákonom navštíviť a prezrieť si 
miesta a oblasti, v ktorých bol zavedený režim ochrany II. stupňa pre 
vzdelávacie, rekreačné a všeobecné kultúrne účely.

Správca môže pre zainteresované skupiny turistov usporiadať pre-
hliadku ďalších častí areálu PP Rusanda. 

Zamýšľaná návšteva, teda prehliadka z ods. 1 a 2 tohto článku sa 
prihlási správcovi najmenej 24 hodín vopred.

Správca vypracuje a vynesie program prezentácie PP Rusanda, kto-
rý bude ďalej upravovať povolený spôsob a miesta návštev, súčasný 
počet návštevníkov určitých miest a ďalšie otázky dôležité pre návšte-
vu PP Rusanda a spoznávanie jeho hodnoty, najmä prezentácia hodnôt 
v rámci aktivít ekoturistiky. 

Článok 34

Za výkon činností v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva uvede-
ných v článku 33 a za služby správcu  uvedené v článku 34 týchto pra-
vidiel sa platí poplatok v súlade s Uznesením o úhrade za používanie 
chráneného územia PP Rusanda.

VII. VÝSTAVBA OBJEKTOV A ÚPRAVA ÚZEMIA

Článok 35

Výstavba objektov a úprava územia v oblasti PP Rusanda sa vy-
konáva v súlade so zákonom o plánovaní a výstavbe (vestník Služ-
beni glasnik RS č. 72/09, 81/09, 24/11 , 121/12, 42/13 - uznesenie ÚS, 
50/2013 -  uznesenie ÚS, 98/2013 -  uznesenie ÚS, 132/2014, 145/2014, 
83/2018 a 31/2019), uznesení prijatých na základe toho zákona, územ-
ným plánom oblasti osobitného účelu chránených prírodných majetkov 
Okanj bara a Rusanda (Úradný vestník APV č. 23/18), vynesenými 
urbanistickými plánmi, zákonom, pokrajinským parlamentným uzne-
sením  a týmito pravidlami

Článok 36

Plánované práce na výstavbe objektov a terénnych úprav, nositeľ 
prác resp.  investor (ďalej: Investor) je povinný písomne   podať správu 
správcovi podľa článku 57 ods. 5. zákona. 

Prihláška z odseku 1 tohto článku obsahuje základné údaje o in-
vestorovi, druhu a rozsahu plánovaných prác, umiestnení a vlastníctve 
nehnuteľnosti.

Správca do 15 dní odo dňa podania prihlášky predloží investorovi 
písomné oznámenie o tom, či sú práce povolené zákonom a pokra-
jinským parlamentným uznesením, s poučením o povinnosti zadová-
ženia aktu o podmienkach ochrany prírody, lokalitnom a stavebnom 
povolení.

Správca požiada investora o doplnenie prihlášky, ak na základe 
predložených údajov nemožno poskytnúť kompetentné a kvalifikova-
né oznámenie.

Investor je povinný predložiť aj správcovi jednu kópiu prihlášky za-
čatia výstavby objektu. Spolu s žiadosťou, v ktorej uvádza plánovaná 
dynamiku prác, investor prikladá zákon o podmienkach ochrany prí-
rody a stavebné povolenie.

Je zakázané vykonávať práce na výstavbe objektov a usporiadaní 
priestorov, resp. vykonávať ich bez oznámenia uvedeného v odseku 
1 tohto článku.

Článok 37

Podľa ustanovení Zákona o plánovaní a výstavbe, ktoré sa vzťahujú 
na objekty a práce, na ktoré nie je vydané stavebné povolenie, a na zák-
lade zákona, ktorým vláda podľa článku 35 ods. 11 Zákon podrobnejšie 
predpisuje ochranné režimy, postup a spôsob ich určenia a objekty, prá-
ce a aktivity, ktoré sú zakázané alebo obmedzené, správca podrobnejšie 
predpíše a vhodným spôsobom uverejní zoznam prác na výstavbe ob-
jektu a úprave územia, ktoré investor nie je povinný prihlásiť správcovi.

VIII. ÚDRŽBA ČISTOTY A SPRÁVA ODPADU

Článok 38

Údržba čistoty a spravovania odpadom na území oblasti PP Rusanda a 
ochranného pásma sa vykonávajú v súlade so zákonom o spravovaní od-
padom (vestník Službeni glasnik RS č. 36/09 a 88/18), predpismi vynese-
nými na základe tohto zákona, a predpisy, ktoré sa vzťahujú na odpadové 
látky, Pokrajinským parlamentným uznesením a týmito pravdilami. 

Práce a aktivity sa ohraničujú na účinné spravovanie s odpadov.

Regionálne a lokálne plány spravovania odpadov sú zosúladené s 
Pokrajinským parlamentným uznesením a Plánom hospodárenia PP 
Rusanda.

Článok 39

Každý je povinný zbierať a odkladať odpad, ktorý vytvára, na 
miestach, ktoré sú špeciálne upravené alebo vybavené a podľa potreby 
označené na tieto účely. 
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Správca postaví na miestach vhodný nábytok, teda smetné koše, 
koše alebo vrecia na dočasné zneškodnenie tuhého odpadu a zorga-
nizuje ich vyprázdnenie a odvoz mimo oblasti PP Rusanda. Správca 
inicioval spoluprácu s komunálnymi službami územne príslušných 
jednotiek lokálnej samosprávy v oblasti udržiavania čistoty organi-
zovanou inštaláciou a pravidelným vyprázdňovaním kontajnerov na 
odpad na určených lokalitách.

Článok 40

V spolupráci s ustanovizňou pre rehabilitáciu Rusanda sa bude 
zbierať komunálny odpad, ako aj odstraňovanie buriny a kríkov, ktoré 
sa vyskytli v častiach chráneného územia, ktoré spoločne využívajú 
ustanovizeň pre rehabilitáciu Rusanda a správca PP Rusanda.

IX. OZNAČOVANIE A ZNAČKOVANIE, FOTOGRAFOVANIE A 
ZÁZNAM FILMOV

Článok 41

Správca v lehote určenej Pokrajinským parlamentným uznesením 
a spôsobom predpísaným príslušným podzákonným aktom označuje 
PP Rusanda za chránené územie s tabuľami predpísaného vzhľadu 
a obsahu, ktoré umiestni na miestach, kde do PP vstupujú verejné 
cesty PP Rusanda a hranice PP Rusanda sú označené predpísanými 
značkami.

Správca používa vhodné tabule na označenie miest a objektov, kde 
je prístup a pobyt zakázaný alebo obmedzený.

Správca umiestňuje aj ďalšie tabule a dôležité označenia  pre im-
plementáciu režimu ochrany a prezentáciu hodnôt PP Rusanda, ako sú 
billboardy, výstavné panely, informačné tabule, miesta na odpočinok, 
kŕmidlá, miesta na likvidáciu odpadu a balenie a iné.

Je zakázané poškodzovať alebo ničiť a odstraňovať tabule a nápisy 
na tabuliach a iných označeniach uvedených v tomto článku, ako aj ich 
zakrývať alebo maskovať inými objektmi.

Článok 42

V oblasti PP Rusanda nie je dovolené umiestňovať informačné tabu-
le s menami právnických a fyzických osôb a reklamné a iné výstavné 
panely bez súhlasu vedúceho, okrem inštalácie úradných tabúľ a iných 
značiek, ktoré sú určené osobitnými predpismi.

Pri inštalácii všetkých tabúľ a značiek sa získavajú podmienky 
ochrany prírody a je potrebné informovať manažéra o období, v kto-
rom je inštalácia plánovaná.

Za postavenie a držanie tabuli a výstavných panelov z odseku 1 toh-
to článku správca môže inkasovať pokutu v súlade s osobitným aktom.

Článok 43

Fotografovanie a nahrávanie zvukových a video záznamov a filmov 
na území PP Rusanda је povolené.

Na úkony uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré sa vykonávajú 
na komerčné účely, je potrebné získať súhlas správcu a za ne sa platí 
poplatok na základe osobitného aktu vydaného správcu. 

Na získanie súhlasu uvedeného v odseku 2 tohto článku oznámi 
organizátor záznamu alebo zainteresovaná osoba plánované činnosti 
zaznamenávania správcom, ktorý je povinný vydať súhlas v lehote 
nepresahujúcej 15 dní. 

Za úkony fotografovania a nahrávania zainteresovaná osoba v prí-
pade potreby a informuje správcu získa akt o podmienkach ochrany 
prírody vydaný ústavom. 

Správca môže dočasne alebo natrvalo odmietnuť súhlas, ak bol zis-
tený významný nepriaznivý vplyv na prírodné hodnoty.  

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva alebo v mene ktorej 
vykonáva snímanie fotografií, zvukových a obrazových záznamov a 
filmov, ktoré sú uverejnené, tj. premietané na verejnosti, okrem hra-
ných filmov, je povinná predložiť jednu kópiu nahratého materiálu 
manažérovi .

X. VÝSKUMNÁ A VZDELÁVACIA PRÁCA 

Článok 44

V oblasti PP Rusanda je možné uskutočňovať vedecký a aplikovaný 
výskum a vzdelávacie aktivity v prírode vykonávať v súlade so zá-
konmi a predpismi, ktoré upravujú oblasť vedeckého a aplikovaného 
výskumu a vzdelávania a týmto nariadením. 

Výskumné a vzdelávacie činnosti uvedené v odseku 1 tohto člán-
ku sa môžu vykonávať spôsobom, ktorý nespôsobuje významné ne-
priaznivé zmeny ani ničenie prírodných hodnôt a neznečisťuje životné 
prostredie. 

Článok 45

Na výskum, ktorý môže mať vplyv na hodnoty a charakteristiky 
PP Rusanda a pre ktorý v zmysle článku 57 odstavce 3 a 4 zákona je 
potrebné získať akt o podmienkach ochrany prírody vydaný ústavom, 
držiteľ výskumu získa súhlas správcu. 

Aby držiteľ výskumu získal súhlas uvedený v odseku 1 tohto člán-
ku, oznámi plánované výskumné práce a činnosti správcovi.  

Prihláška výskumu obsahuje relevantné informácie o type, účele, 
obsahu, umiestnení, trvaní, metódach, prostriedkoch, vybavení a ná-
strojoch, vedúcom a účastníkoch výskumu.  V prihláške môže tiež špe-
cifikovať služby alebo pomoc požadovanú od správcu. 

K prihláške výskumu sa prikladá zákon o podmienkach ochrany 
prírody.  

K prihláške výskumu na výkon, ktorého je stanovená povinnosť 
získať povolenie, sa prikladá povolenie príslušného kompetentného 
sekretariátu v súlade so zákonom.  

Je zakázané vykonávať výskum uvedený v odseku 1 tohto článku 
bez získania súhlasu správcu. 

Článok 46

V procese vydávania súhlasu môže vedúci určiť iný čas, ako je 
uvedený v žiadosti, ak usúdi, že existuje riziko pre prírodné hodnoty, 
bezpečnosť a zdravie ľudí, o čom informuje žiadateľa pred vydaním 
súhlasu. 

Správca môže písomne   nariadiť ukončenie výskumných prác a čin-
ností z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku alebo nedodržania 
predpísaných podmienok. 

Článok 47

O výskume v oblasti poľnohospodárstva a pedológie, hydrológie, 
klimatológie a meteorológie, životného prostredia, cestovného ruchu, 
dopravy, energetiky, územného a urbanistického plánovania, demo-
grafie, kultúrnych statkov a v ďalších oblastiach, na ktoré osobitný 
zákon nezískava súhlas manažéra je nevyhnutné, aby držiteľ výskumu 
včas písomne   informoval správcu.  Oznámenie obsahuje rovnaký typ 
údajov ako prihlášky na výskum.  

Správca ihneď, a najneskôr do dvoch dní, poskytne písomnú odpoveď 
oznamovateľovi, že je oboznámený s plánovaným výskumom, možnos-
ťami poskytovania požadovaných služieb a pomoci, poskytne odporúča-
nia týkajúce sa dodržiavania interných pravidiel a odporučí oznamova-
teľa k akejkoľvek povinnosti získať akt o podmienkach ochrany prírody. 

Je zakázané vykonávať výskum uvedený v odseku 1 tohto článku, 
ak o tom správca nie je informovaný. 
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Článok 48

Vzdelávacie aktivity v oblasti PP Rusanda, ako napríklad škola v 
prírode, terénne hodiny a semináre a odborné exkurzie, musia byť pí-
somne   nahlásené správcovi. 

Aktivity uvedené v odseku 1 tohto článku sa nesmú začať skôr, ako 
správca potvrdí prijatie žiadosti o týchto aktivitách.  Prihlášku plá-
novaných vzdelávacích aktivít musí obsahovať relevantné informácie 
o type, účele, obsahu, trvaní, organizátorovi a počte účastníkov.  V 
prihláške môže tiež špecifikovať služby, t. j. pomoc, ktorá sa očakáva 
od správcu. 

Správca bezodkladne, najneskôr do dvoch dní, písomne   potvrdí pri-
jatie prihlášky na vzdelávaciu činnosť a počas prípadných aktivít bude 
žiadateľa informovať o osobitných podmienkach ochrany prírody a 
životného prostredia, ako aj o možnostiach a podmienkach poskyto-
vania požadovaných služieb alebo pomoci. 

Článok 49

Do 15 dní po ukončení terénnych výskumných prác a vzdelávacích 
aktivít je držiteľ výskumu, teda organizátor vzdelávacích aktivít, po-
vinný predložiť správcovi stručnú správu o priebehu a hlavných vý-
sledkoch vykonaných výskumných a vzdelávacích aktivít.

Držiteľ výskumu je povinný informovať správcu o ukončení elabo-
rátu, t. j. zverejnení výsledkov o uskutočnenom výskume do 15 dní, 
ako aj predložiť tento elaborát alebo publikovanú prácu správcovi. 

Tým, ktorí včas nepredložia správu uvedenú v odseku 1, resp. ne-
predložia oznámenie a elaborát alebo prácu uvedenú v odseku 2 tohto 
článku, môže vedúci odmietnuť súhlas s ďalším výskumom, resp. s 
oznámením a so službami na vykonávanie vzdelávacích aktivít. 

XI. STRÁŽNA SLUŽBA

Článok 50

Správca je povinný so súhlasom príslušného pokrajinského sek-
retariátu zaistiť vnútorný poriadok a ochranu chráneného územia v 
súlade s týmto súborom pravidiel.  Uskutočnenie pravidiel vnútorného 
poriadku je zabezpečená priamym dohľadom v oblasti PP Rusanda 
strážna službou.

Strážna služba pozostáva z úkonov strážnej služby vo forme osoby 
s právnymi oprávneniami a povinnosťami, ktorú priamo vykonávajú 
strážcovia. Strážca môže súčasne vykonávať aj úlohy sprievodcu. 

Počet strážcov určuje správca zákonom o systematizácii zamestna-
ní a zamestnaní a druh a rozsah konkrétnych prác, ktoré opatrovník 
vykonáva, je určený pracovnou zmluvou alebo iným individuálnym 
aktom v súlade so zákonom. 

Článok 51

Počas služby strážca nosí služobný odev, resp. rovnošatu predpísa-
nú pravidlami na úradnom odeve strážcu chráneného územia (vestník 
Službeni glasnik RS č.  117/2014). 

Článok 52

Strážca má oficiálny identifikačný preukaz, ktorý dokazuje totož-
nosť, status oficiálnej osoby a autorizáciu v súlade s pravidlami na 
formulári oficiálneho identifikačného preukazu strážcu chráneného 
územia (vestník Službeni glasnik RS č.  117/2014).

Strážca je povinný pri vykonávaní príslušných úradných úkonov 
predtým preukázať oficiálnu identifikáciu.  

Úradný identifikačný preukaz vydáva strážcovi správca na tlačive 
predpísanom príslušným ministrom. 

Správca vedie záznamy o vydaných preukazoch evidencie. 

Strážca, ktorý prestal vykonávať strážnu službu, je povinný do 3 
dní odo dňa ukončenia služby vrátiť správcovi oficiálny identifikačný 
preukaz, ktorý vedúci ihneď zruší a uvedie túto skutočnosť do zázna-
mov uvedených v odseku 4 tento článok. 

V prípade straty alebo zmiznutia oficiálneho identifikačného preu-
kazu je strážca povinný o tom ihneď informovať správca. 

Stratený alebo chýbajúci občiansky preukaz je vo vestníku Službe-
ni glasnik Republike Srbije vyhlásený za neplatný a je vymazaný zo 
záznamov o vydaných občianskych preukazoch a správcovi je vydaný 
nový občiansky preukaz. 

Článok 53

Práca strážnej služby je organizovaná v teréne tak, aby strážca vy-
konával priamy dohľad a kontroloval implementáciu pravidiel vnútor-
ného poriadku. 

Strážca denne prehliada časti terénu alebo terén ako celok.  Strážca 
má právo a povinnosť vykonávať potrebné úradné práce v ktoromkoľ-
vek strážnom areáli v areáli PP Rusanda. 

Práca strážcov je príležitostne a v prípade potreby organizovaná vo dvo-
jiciach alebo s niekoľkými strážnymi súčasne, prostredníctvom práce na 
smeny alebo v službe, prehliadky hliadok a stacionárneho riadenia alebo 
kombináciou vyššie uvedených metód alebo iným využitím práce v teréne. 

Článok 54

Pri výkone strážnej služby je strážca povinný: 

1) sleduje alebo vykonáva dozor pohyby a činnosti návštevníkov 
a iných používateľov, najmä: 

- kontroluje výstavbu, rekonštrukciu a prístavbu zariadení, do-
pravu stavebných materiálov a ďalšie práce, ktoré sa v zmysle 
zákona považujú za výstavbu zariadení, 

- vykonáva dozor využívania nerastných surovín, 
- kontroluje používanie flóry a fauny, t.j. zber a trhanie rastlín, 

húb a zvierat a ich vývojových foriem a lesných plodov atď., 
- monitoruje poľovačku, chov a používanie divej zveri, 
- kontroluje používanie motorových vozidiel, 
- dohliada na inštaláciu montovaných a dočasných objektov,  
- upravuje vstup do zón, miest a objektov, kde sú návštevy zaká-

zané alebo obmedzené, 
- dohliada na kempovanie a utáborovanie, 
- kontroluje zapaľovanie ohňa na otvorenom a uplatňovanie pra-

vidiel a opatrení požiarnej ochrany,  
- dohliada na organizáciu a priebeh športových súťaží a iných 

podujatí. 
2) sleduje stav rastlinných a živočíšnych druhov a ďalšie hodnoty 

PP Rusanda a vedie o nich záznamy; 
3) poskytuje pomoc a spolupracuje s miestnym obyvateľstvom a 

inými držiteľmi skutočných práv k nehnuteľnostiam s cieľom 
chrániť prírodu, riešiť majetkové vzťahy a nahradiť škody v 
dôsledku odopretia alebo obmedzenia práva používať a uplat-
ňovať ochranné opatrenia; 

4) poskytuje návštevníkom údaje, pomoc a služby návštevníkom 
počas prehliadky a obhliadky PP Rusanda; 

5) sleduje a poskytuje ďalšie potrebné služby organizátorom a účast-
níkom vedeckých a iných výskumných a vzdelávacích aktivít; 

6) spolupracuje s užívateľmi prírodných zdrojov a ekonomic-
kými subjektmi, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, 
vodného hospodárstva, energetiky, ťažby a turizmu; 

7) spolupracuje s príslušnými inšpektorom a informuje o záleži-
tostiach v rámci jeho príslušnosti; 

8) spolupracuje s orgánmi vnútra a, ako je uvedené, požaduje ich 
pomoc; 

9) v súlade so zákonom a aktom manažéra zostavuje zápisnice, 
oznamuje nadriadenému a správcovi a plní ďalšie úlohy, ktoré 
tu nie sú uvedené; 

10) informuje druhý príslušný orgán o vykonávaní zakázaných, teda 
protiprávnych konaní, ktoré sú upravené predpismi z kompeten-
cie tohto orgánu a o ich vykonávateľoch, ak sú známi. 
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Článok 55

Keď opatrovník zistí alebo odôvodnene predpokladá, že sa návštev-
ník, tj užívateľ chráneného územia, dopustil činu, ktorý je v rozpore s 
pravidlami vnútorného poriadku alebo opatreniami na ochranu príro-
dy predpísanými v súlade s rozhodnutím pokrajinského zhromaždenia 
a zákonom, je oprávnený:  

- legitimizuje osobu pristihnutú pri výkone nezákonných činov 
a osoba pristihnutá bez osobných dokladov, ktorej totožnosť 
jej nie je známa, ho privedie k príslušnému orgánu pre vnútor-
né záležitosti;  

- požadovať, aby osoba, ktorá je prítomná / preukázala jej sú-
hlas, povolenie, schválenie, registráciu diela, lístok alebo iný 
dokument preukazujúci stav užívateľa, tj. návštevníka, a aké-
koľvek z práv súvisiacich s prácami a činnosťami, ktoré vyko-
náva ; 

- kontrolovať všetky typy vozidiel a nákladu;  
- vykonať akúkoľvek kontrolu, okrem bytov a iných priestorov, 

na kontrolu ktorých je potrebný súdny príkaz, a najmä inšpek-
ciu: 

• batožinu a osobné veci a
• nástroje a prostriedky na zber rastlín a zvierat; 
- dočasne zhabať predmety a prostriedky, ktorými bol spáchaný 

priestupok alebo trestný čin, a predmety vytvorené alebo zís-
kané spáchaním takéhoto činu, vrátane častí a exemplárov ži-
vého a neživého sveta, a tieto predmety odovzdať správcovi 
chráneného územia bez oneskorenie; 

- požadovať zistenie predchádzajúceho stavu, tj nariadiť opatre-
nia na prevenciu a odstránenie škodlivých následkov, a najmä: 

- dočasne zakázať práce a činnosti, ktoré sú vykonávané bez 
predpísaného súhlasu alebo schválenia, 

- zakázať na mieste práce a činnosti, ktoré sú vykonávané v roz-
pore s ustanoveniami tejto vyhlášky a pravidlami požiarnej 
ochrany, 

- nariadiť prepustenie, tj návrat do prírody, zdravých a nezrane-
ných exemplárov zvierat, ak je to pre nich bezpečné.  

Článok 56

Keď zistí úkon, ktorý bol vykonaný v rozpore s pravidlami vnútor-
ného poriadku alebo opatreniami na ochranu prírody predpísanými v 
súlade so zákonom, opatrovník vyhotoví správu. 

Obsahom zápisnice alebo popisu, ktorý je do zápisnice zapísaný, 
je oznámenie, čo bolo nájdené, zistené, určené alebo inak získané a 
zistené. 

Do obsahu je potrebné zadať:

- údaje o páchateľoch nezákonného činu, a ak je páchateľ nezná-
my, zisťuje sa to s rozumným predpokladom o možnom pácha-
teľovi; 

- spôsob a čas vykonania akcie, prostriedky a nástroje, pomocou 
ktorých bola akcia vykonaná; 

- údaje o svedkoch a ďalšie dostupné dôkazy, ak existujú; 
- spôsobená škoda, zdokumentovaná s čo najpresnejšími údajmi 

a podľa možnosti s fotografiou; 
- údaje o dočasne zaistených veciach a prostriedkoch, ktorými 

bol spáchaný priestupok alebo trestný čin, a o predmetoch, kto-
ré boli vytvorené alebo získané spáchaním takéhoto činu, vrá-
tane častí a vzorov živého a neživého sveta. 

Zápisnica je zostavená v takom počte kópií, koľko si to konkrétna 
situácia vyžaduje, a ak je na kontrole prítomný ďalší záujemca, je jej 
doručená aj jedna kópia zápisnice. 

Správca predpíše formu zápisnice z tohto článku.  

Článok 57

Strážca vydá osvedčenie s dočasne údajmi o druhu a množstve do-
časne zaistených vecí uvedených v článku 56. 

Správca poskytuje podmienky pre údržbu a skladovanie dočasne 
zaistených vecí a vykonáva opatrenia na ďalšie ošetrenie vzoriek zais-
tených a nájdených živočíšnych alebo rastlinných druhov, minerálov, 
kryštalických výtvorov, fosílnych pozostatkov a artefaktov vrátane ich 
likvidácie, kým sa záležitosť nevyrieši. 

Správca vedie záznamy o dočasne zaistených veciach s údajmi o 
druhu, množstve, dôvode dočasného zaistenia, osobe, u ktorej boli 
veci dočasne zaistené, a strážcovi, ktorý veci dočasne zaistil. 

Článok 58

Pri výkone svojej služby koná opatrovník profesionálne, autoritatív-
ne a zodpovedne v súlade s právomocami, ktoré má, pričom zohľad-
ňuje povesť správca. 

Strážca si vedie denník, teda záznam o denných aktivitách, ktorých 
obsah predpisuje správca. 

Článok 59

Strážca vykonáva odbornú skúšku v súlade s programom predpísa-
ným príslušným ministrom. 

Správca organizuje alebo inak zabezpečuje školenia, profesionálny 
rozvoj a testovanie znalostí a schopností strážcu. 

Článok 60

Strážca je tiež vybavený pracovným odevom, komunikačnými a do-
pravnými prostriedkami, potrebným prístrojom a nástrojmi a nástroj-
mi v súlade s osobitným aktom manažéra.

Článok 61

Na základe zápisnice a oznámenia opatrovníka o zakázanom alebo 
nezákonnom konaní podá správca v súlade so získanými okolnosťami, 
druhom zločinu a postavením páchateľa príslušnú správu alebo žia-
dosť o začatie priestupkového konania. 

XII. PROTIPOŽIARNA OCHRANA 

Článok 62

V oblasti PP Rusanda a ochranného pásma sú plánované a imple-
mentované protipožiarne opatrenia v súlade so zákonom o požiarnej 
ochrane (vestník Službeni glansik  RS č. 111/09, 20/15, 87/18 - druhý 
zákon, 87 /18 a 87/18 - ostatné zákony), Plán riadenia PP Rusanda a 
plány požiarnej ochrany. 

Správca vydá plán požiarnej ochrany pre oblasť PP Rusanda v súla-
de s článkom 47.  Zákon o požiarnej ochrane a ustanovenia pokrajin-
skej vyhlášky o zaradení zariadení, činností a pozemkov do kategórií 
nebezpečenstva požiaru (vestník Službeni glasnik RS č. 76/10). 

Plán a program riadenia PP Rusanda určuje prioritu, tj. ročné ope-
račné úlohy požiarnej ochrany. 

Správca vhodným spôsobom zverejňuje, tj. verejne vystavuje, úryv-
ky z plánov protipožiarnej ochrany so základnými pravidlami požiar-
nej ochrany a umiestňuje v teréne vhodné značenie.  

XIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 63

Pokrajinský sekretariát dohliada na uplatňovanie týchto pravidiel. 

Článok 64

Správca najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účin-
nosti tejto vyhlášky prijme akty ustanovené v tejto vyhláške. 
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Článok 65

Správca vystaví  výpis z tohto súboru pravidiel so základnými pra-
vidlami vnútorného poriadku a zakázaných akcií / aktivít pohodlným 
a viditeľným spôsobom v osadách, turistických centrách a lokalitách, 
zariadeniach manažéra a na ďalších miestach početných a častejších 
stretnutí návštevníkov a používateľov.  

Článok 66

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť ôsmym dňom po uverejnení v 
Úradnom vestníku APV za predbežne obstaraného súhlasu príslušné-
ho pokrajinského sekretariátu.

Poznámka:

V tomto úradnom vestníku sa neuverejňuje osobitná časť v jazykoch národnostných menšín – národnostných spolo-
čenstiev v súlade s článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov 
(Úradný vestník APV číslo 54/14 a 29/17).
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

USTANOVIZEŇ REZERVÁCIA PRÍRODY 

1114. Pravidlá vnútorného poriadku a strážnej služby parku 
prírody Rusanda

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1115. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Onkologického inštitútu Vojvodiny;

1116. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Správnej 
rady Onkologického inštitútu Vojvodiny;

1117. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov Do-
zornej rady Onkologického inštitútu Vojvodiny;

1118. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Onkologického inštitútu Vojvodiny;

1119. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Inštitútu pre pľúcne choroby Vojvodiny; 

1120. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Správnej 
rady Inštitútu pre pľúcne choroby Vojvodiny; 

1121. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov Do-
zornej rady Inštitútu pre pľúcne choroby Vojvodiny; 

1122. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Inštitútu pre pľúcne choroby Vojvodiny; 

1123. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie člena Dozornej rady 
Inštitútu pre kardiovaskulárne choroby Vojvodiny;

1124. Rozhodnutie o vymenovaní člena Dozornej rady Inštitútu 
pre kardiovaskulárne choroby Vojvodiny;

1125. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Kultúrneho centra Vojvodiny Miloša Cr-
njanského v Novom Sade; 

1126. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Ústavu pre verejné zdravie Kikinda;

1127. Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Správnej 
rady Ústavu pre verejné zdravie Kikinda;

1128. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Ústavu pre verejné zdravie Kikinda;

1129. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Ústavu pre verejné zdravie Kikinda.

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

1130. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Príroda a spoločnosť 4 pre štvrtý ročník 
základnej školy; 

1131. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis národ-
ného dodatku – Dodatok z dejín rumunského národa pre 
siedmy ročník základnej školy v rumunskom jazyku a 
písme; 

1132. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis prekla-
du učebnice Zemepis 8 pre ôsmy ročník základnej školy v 
chorvátskom jazyku a písme; 

1133. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis prekla-
du učebnice Výtvarné umenie 2 pre druhý ročník základ-
nej školy v rumunskom  jazyku a písme;

1134. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učebni-
ce Dejepis 7 pre siedmy ročník základnej školy v rumun-
skom jazyku a písme; 

1135. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učebni-
ce Výpočtová technika a informatika 2 pre druhý ročník 
gymnázia v chorvátskom jazyku a písme; 

1136. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis prekla-
du učebnice Zemepis 8 pre ôsmy ročník základnej školy v 
maďarskom jazyku a písme;

1137. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Matematika 8 pre ôsmy ročník základnej 
školy  v maďarskom jazyku a písme.

OZNAMOVACIA ČASŤ

Všeobecná nemocnica Senta:

1138. Uznesenie o vyhlásení pečiatky za neplatnú

1601


