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Члан 2.
(1)  Парк шуму ''Јелића брдо'' чини природна 

састојина храста китњака са осталим лишћарима, 
која се може окарaктерисати као свијетла лишћарска 
шума са израженом спратовношћу и великим бројем 
биљних и животињских врста. 

(2)  Основна вриједност овог подручја се огле-
да кроз очуван шумски екосистем, велику пејзажну 
вриједност и повољан положај у непосредној близи-
ни центра насеља, што омогућава коришћење про-
стора у сврху задовољења еколошких, социјалних, 
едукативних и научно-истраживачких потреба ста-
новништва.

Члан 3.
(1)  Парк шума ''Јелића брдо'' налази се на те-

риторији насеља Лакташи и обухвата к.ч. број 190 и 
к.ч. број 189/1, у к.о. Лакташи, укупне површине 2,96 
хектара, које су у власништву Општине Лакташи.

(2)  Положај Парк шуме ''Јелића брдо'' одређен 
је координатама приказаним у Табели 1, која се нала-
зи у прилогу 1. ове одлуке и чини њен саставни дио.

(3)  Граница Парк шуме ''Јелића брдо'' утврђе-
на је на основу катастарских подлога новог премје-
ра и приказана је на карти у размјери 1:1.000, која се 
чува у министарству надлежном за заштиту животне 
средине, Републичком заводу за заштиту културно 
историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: 
Завод) и Општини Лакташи.

Члан 4.
На цјелокупном подручју Парк шуме ''Јелића 

брдо'' установљава се режим заштите III степена, 
који у складу са чланом 57. став (9) Закона о заштити 
природе (у даљем тексту: Закон), на заштићеним под-
ручјима дозвољава:
- селективно и ограничено кориштење природних 

ресурса,
- управљачке интервенције у циљу рестаурације, 

ревитализације и укупног унапређивања природ-
ног добра,

- oдрживо коришћење,
- развој и унапређивање сеоских домаћинстава,
- уређење објеката културно-историјског насљеђа 

и традиционалног градитељстава,
- очување традиционалних дјелатности локалног 

становништва, 
- развој инфраструктуре усклађене с вриједности-

ма, потенцијалима и капацитетима заштићеног 
простора намијењене развоју еколошког, рурал-
ног, здравственог, спортско-рекреационог и оста-
лих видова туризма у складу са принципима одр-
живог развоја.

Члан 5.
На цјелокупном подручју Парк шуме ''Јелића 

брдо'', у складу са чланом 63. став (1) тачка д) Закона, 
забрањује се: 

Члан 2.
У Савјет плана се именују:

1. Дарко Ђурић, предсједник, дипл.инж.арх.
2. Младен Лунић, члан, дипл. инж. шум.
3. Предраг Милекић, члан, дипл. инж. грађ.
4. Јасна Калинић, члан, дипл. инж. грађ.
5. Мирослав Протић, члан, грађ. тех.

Члан 3.
Савјет плана прати израду Измјене дијела 

''Регулационог плана Јакуповци-запад (ревизија)'' и 
заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја општине Лакташи, 
односно подручја за које се документ доноси,  заузи-
ма стручне ставове у погледу рационалности и квали-
тета предложених планских рјешења, усаглашености 
документа са документима просторног уређења, који 
представљају основу за његову израду, као и уса-
глашеност докумета са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу и другим прописима заснованим 
на Закону.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Лак-
таши''.

Број: 01-022-129/18
Датум: 2.11.2018. године       
Л а к т а ш и ,      

                                               ПРЕДСЈЕДНИК
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
                                              Мр Борис Спасојевић, с.р.

■ ■ ■

435. На основу члана 60. став (3) Закона о 
заштити природе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 20/14) и члана 21. став (2) тачка 37) 
Статута општине Лакташи (''Службени гласник 
oпштине Лакташи'', број: 8/17), Скупштина општине 
Лакташи, на сједници одржаној дана 2.11.2018. годи-
не,  д о н и ј е л а    ј е

ОДЛУКУ
о проглашењу Парк шуме ''Jелића брдо''

Члан 1.
Овом одлуком проглашава се заштићеном, 

шумска састојина у непосредној близини центра на-
сеља Лакташи, као парк шума, категорија VI (IUCN 
класификација) - заштићено подручје са одрживим 
коришћењем природних ресурса, под називом Парк 
шума ''Јелића брдо''.



Strana 4 Slu`beni glasnik op{tine Lakta{i Broj 10/18

- научно-истраживачка и културно-образовнa дје-
латност;

- презентација и популаризација природних и кул-
турних вриједности заштићеног добра;

- успостављање мониторинга;
- обављање инвентаризације флоре, фауне и оста-

лих природних вриједности;
- праћење здравственог стања које укључује: опа-

жање и сакупљање података, мјерење и опис 
стања, анализу података и оцјену стања, прогно-
зу стања и доношење одлука, а све то како би се 
минимизирале пријетње, ризици и нежељење 
појаве од штетних фактора из окружења;

- мјере и активности интегралне заштите шума на 
превенцији и санацији насталих штета од број-
них узрочника абиотичко – биотичког карактера, 
који могу нарушити и угрозити природне проце-
се – санитарне сјече;

- сузбијање и уклањање инвазивних биљних врста,
- примјена интензивних мјера његе у газдовању 

шумама којима се осигурава побољшање стања 
и очување стабилности шумских екосистема;

- успостављање и развој туристичких, рекреатив-
них и других развојних функција у коришћењу 
природних вриједности парк шуме у границама и 
на начин којим ће се обезбиједити заштита, очу-
вање и унапређивање тих вриједности;

- успостављање и развој здравственог туризма на 
начин којим ће се обезбиједити заштита, очу-
вање и унапређење здравствене заштите станов-
ништва;

- уређење и инфраструктурно опремање простора 
за потребе туризма и рекреације (инфо пултови, 
клупе, надстрешнице, пјешачке стазе, едукатив-
не стазе и слично), без негативних посљедица по 
примарне вриједности простора, уз коришћење 
природних материјала и претходно прибављено 
мишљење Завода;

- обиљежавање пјешачких стаза и путоказа и са-
држаја за одмор али без негативних утицаја на 
природне вриједности и њихова станишта;

- провођење васпитно-образовних, спортских, ре-
креативних и здравствених активности;

- организовано и индивидуално посјећивање и 
рекреација у границама одређеним капацитетом 
носивости;

- одржавање манифестација које нису у супротно-
сти са циљевима заштите.

Члан 7.
(1) Управљање Парк шумом ''Јелића брдо'' 

повјерава се Општини Лакташи (у даљем тексту: 
Управљач), која обезбјеђује спровођење прописаних 
режима заштите и очување природног добра, у скла-
ду са законом и овом одлуком.  

(2) Управљачу се овом одлуком повјеравају 
послови очувања, унапређивања и промовисања 
при  родних и других вриједности, те одрживог кори-

- сјеча или уништавање дрвећа осим вршења сани-
тарних сјеча и сјеча његе,

- извлачење оборених стабала шумским тракторима,
- просијецање и градња нових шумских путева,
- неконтролисано сакупљање љековитог и арома-

тичног биља, гљива, шумских и других плодова,
- извођење радова којима се загађује земљиште и 

ваздух, погоршава квалитет вода, мијења њихова 
количина, просторни и временски распоред,

- градња објеката и инфраструктуре, 
- уништавање граничних знакова, табли упозо-

рења и обавјештења, рекламних паноа, моби-
лијара, туристичке сигнализације и порука које 
упућују на значај и улогу Парк шуме ''Јелића 
брдо'',

- примјена средстава за заштиту биља, у складу са 
Законом о средствима за заштиту биља (''Служ-
бени гласник Републике Српске'', број: 52/10), 
изузетно може се дозволити њихова употреба у 
случају сузбијања карантенских или регулисаних 
некарантенских штетних организама или других 
штетних организама, а на основу одобрења ми-
нистарства надележног за послове пољопривре-
де, шумарсва и водопривреде и сагласност мини-
старства надлежног за заштиту животне средине,

- узнемиравање и убијање птица, сакупљање пти-
чијих јаја и гнијезда,

- узнемиравање, хватање и лов свих врста фауне 
осим у научне сврхе уз претходно прибавље-
но стручног мишљење Завода и сагласности 
Управљача,

- уношење алохтоних врста,
- лов,
- промјена намјене земљишта и промјена водног 

режима,
- неконтролисано паљење ватре,
- отварање позајмишта пијеска и земље, експлоа-

тација минералних сировина,
- отварање депонија и одлагање било каквог отпада,
- загађивање станишта, поготово отпадним кана-

лизационим водама и нафтним дериватима,
- испаша стоке,
- подбјељивање стабала, осим за потребе обнове и 

његе шума,
- обављање дјелатности и предузимање других 

радњи којима се уништава природа, односно 
угрожавају обиљежја парк шуме,

- одлагање смећа, отпадака и других штетних и 
опасних материја,

- све остале радње које могу угрозити природно 
добро и његова обиљежја.

Члан 6.
На подручју Парк шуме ''Јелића брдо'', у складу 

са чланом 63. став (1) тачка ђ) Закона, дозвољено је: 
- обиљежавање границa и постављање информа-

тивних табли;
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(3) Годишњи извјештај о спровођељу плана 
управљања, Управљач израђује и доставља надлеж-
ном органу, до 15. марта текуће за претходну годину.

Члан 11.
(1) До доношења плана управљања, заштита и 

управљање Парк шумом ''Јелића брдо'' спроводи се 
на основу програма за спровођење мјера управљања 
(у даљем тексту: програм управљања).

(2) Програм управљања садржи: планиране ак-
тивности за реализацију циљева управљања и уређење 
проиродног добра, са динамиком реализације.

(3) Управљач је дужан да донесе програм 
управљања, након доношења акта о заштити, уз прет-
ходно прибављено мишљење Завода и сагласности 
министарства надлежног за послове заштите живот-
не средине.

Члан 12.
Управљач је дужан да након доношења акта о 

заштити, донесе правилник о унутрашњем реду и чу-
варској служби, ради ефикасније заштите парк шуме.

Члан 13.
Документи просторног уређења и друге ос-

нове и развојни планови и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено природно добро 
усагласиће се са одредбама ове одлуке, односно ре-
жимима заштите прописаним овом одлуком.

Члан 14.
Средства за заштиту и развој Парк шуме ''Је-

лића брдо'' обезбјеђују се из: буџета Општине Лакта-
ши, буџета Републике Српске и других извора финан-
сирања у складу са Законом.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Лак-
таши''. 

Број: 01-022-130/18
Датум: 2.11.2018. године       
Л а к т а ш и ,      

                                               ПРЕДСЈЕДНИК
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
                                              Мр Борис Спасојевић, с.р.

Прилог 1.

Табела 1. Координате карактеристичних граничних 
тачака заштићеног подручја 

штења заштићеног подручја у циљу валоризације 
спортско-рекреационих, туристичких, едукативних и 
здравствених функција подручја.

Члан 8.
Управљач ће омогућити приступ заштићеном 

подручју заинтересованим лицима, ради задовољења 
научних, образовних, естетских и рекреацијских 
потреба, на начин и под условима утврђеним овом 
одлуком.

Члан 9.
Приликом управљања заштићеним подручјем 

Управљач је обавезан да:
- чува заштићено подручје и спроводи прописане 

мјере заштите,
- унапређује и промовише заштићено подручје,
- припреми план управљања у складу са овом 

одлуком и Законом о заштити природе,
- обиљежи границе заштићеног подручја и зоне за-

штите,
- осигура неометано одвијање природних процеса 

и одрживог коришћења заштићеног подручја,
- врши надзор над обављањем научних радова и 

стручних истраживања, даје сагласност за сни-
мање филмова, постављање привремених oбjeка-
та на површинама у заштићеном подручју и даје 
друга одобрења у складу са законоским и подза-
конским актима,

- обезбиједи надзор над спровођењем услова и 
мјера заштите природе,

- прати кретање и активности посјетилаца,
- води евиденцију о природним вриједностима и о 

томе доставља податке Заводу,
- води евиденцију о људским активностима, дје-

латностима и процесима који представљају 
фактор угрожавања и оштећења заштићеног 
подручја и о томе доставља податке надлежним 
институцијама,

- у сарадњи са комуналном полицијом, инспек-
цијом надлежном за заштиту животне средине и 
органима безбједности спречава све активности 
и дјелатности које су у супротности са одлуком 
о заштити и представљају фактор угрожавања и 
девастације заштићеног подручја,

- врши и друге послове утврђене Законом и овом 
одлуком.

Члан 10.
(1) Заштита, коришћење, управљање и развој 

Парк шуме ''Јелића брдо'' спроводи се на основу пла-
на управљања, који доноси Скупштина општине Лак-
таши, уз претходно прибављено стручно мишљење 
Завода и сагласности министарства надлежног за по-
слове заштите животне средине.

(2) План управљања доноси се у року двије го-
дине од дана доношења Одлуке, на период важења од 
10 година.

Граничне тачке Координата X Координата Y

Крајња сјеверна тачка 6447660.290 4976369.730 

Крајња јужна тачка 6445644.080 4972355.250 

Крајња источна тачка 6449379.300 4973776.240 

Крајња западна тачка 6442972.220 4974603.960 


