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У просторијама Представништва Републике Српске у Београду у петак, 15. јуна, одржан
је радни састанак посвећен наставку реализације  пројекта "Повратак бјелоглавог супа у
Попово поље" који је Представништво Републике Српске покренуло заједно са
Институтом "Синиша Станковић" из Београда и Републичким заводом за заштиту
Културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске.

  

Састанку су присуствовали из Министарства за просторно уређење грађевинарство и
екологију РС Свјетлана Радусин, помоћник министра  и Жељка Стојичић, из Републичког
завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске Јелена
Кадић и Горан Радошевић, из Групе за издавање CITES дозвола Министарства животне
средине Србије Павле Јовановић и Владимир Јаћовић, из Завода за заштиту природе
Србије Ненад Секулић и Горан Секулић, из Институтута за Биолошка истраживања
„Синиша Станковић“ Саша Маринковић, из Фонда за заштиту птица грабљивица Ирена
Хрибшек и из Представништва Републике Српске директор Млађен Цицовић и
самостални стручни сарадник Тијана Кецмановић.

  

  

У првом дијелу састанка анализирани су досадашњи резултати везани за реализацију
Пројекта и активности које треба предузети како би се наставила реализација овог
пројекта, односно обезбиједиле птице из резервата на Увцу у Србији и био омогућен
њихов извоз из Србије и увоз у Републику Српску.

  

Други дио састанка био је посвећен законској регулативи и Конвенцији о међународној
трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре  (CITES) и проблемима који су
присутни на терену у области контроле прекограничног промета и трговине заштићеним
врстама.
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Након анализе досадашњих резултата  на реализацији Пројекта, договорено је да
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ заједно са Републичким
заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
припреми неопходну документацију за стицање дозвола за хватање  птица као и  CITES
извозних дозвола.  Завод за заштиту природе Србије и Група за издавање CITES
дозвола Министарства животне средине Србије  ће након предаје документације и
прибављених  мишљења, а у складу са Законом издати дозволу за хватање птица и
CITES извозну дозволу.

  

На крају је након разматрања законске регулативе, обавеза по Конвенцији о
међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре  и проблема у области
контроле прекограничног промета и трговине заштићеним врстама, договорено да
ресорна министарства заједнички раде на усклађивању прописа са међународним
стандардима, међусобно размјене информације о тренутном стању у овој области и
након тога  раде на  усклађивању прописа из ове области. Такође је договорено  да се у
наредном периоду стално међусобно размјењују информације које се односе на
контролу прекограничног промета и трговине заштићеним врстама, и у складу са тим
информацијама предузмају адекватне мјере.
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