
 
 

5.8.2019. године                 „Службени гласник града Градишка“ – број 11/19                                   страна 7 

 

гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 01.08.2019. 
године, д о н о с и  

 
О   Д   Л   У   К   У 

о измјени Одлуке о организовању 
Јавне здравствене установе 

„Апотека Градишка“ Градишка 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о организовању Јавне 
здравствене установе „Апотека 
Градишка“ Градишка  („Службени 
гласник општине Градишка“ бр. 4/09, 
5/09, 8/09 и 4/13) , ( у даљем тексту: 
Одлука) у члан 5. мијења се и гласи: 
 
„Дјелатност Јавне здравствене установе 
„Апотека Градишка“ Градишка је: 
46.45 Трговина на велико 
парфимеријским и козметичким 
производима 
47.73 Апотеке 
47.74 Трговина на мало медицинском 
робом и ортопедским помагалима у 
специјализованим продавницама 
47.75 Трговина на мало козметичким и 
тоалетним препаратима у 
специјализованим продавницама 
47.78 Остала трговина на мало новом 
робом у специјализованим 
продавницама (осим оружја и муниције) 
49.41 Друмски превоз робе 
47.24 Трговина на мало хљебом, 
колачима, производима од брашна и 
производима од шећера у 
специјализованим продавницама 
47.25 Трговина на мало пићима у 
специјализованим продавницама 
47.29 Остала трговина на мало 
прехрамбеним производима у 
специјализованим продавницама 
47.65 Трговина на мало играма и 
играчкама у специјализованим 
продавницама 
47.72 Трговина на мало обућом и робом 
од коже у специјализованим 
продавницама 
47.91 Трговина на мало преко поште 
или интернета“ 
 
 
 

 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-374/19                                                                                                              
Дана: 01.08.2019. године                                                                                                        
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
  На основу члана 60. став 3. 

тачка а) Закона о заштити природе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/14), члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), те члана 28. став (5) 
и члана 36. став (2) тачка 2) Статута 
Града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број: 4/17 и 5/19), 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној 01.08.2019. године  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о проглашењу Споменика природе 
„Лијевчански кнез“ 

 
I 

 
Овом одлуком ставља се под 

заштиту стабло ораха (Juglans regia L.) 
у граду Градишка, као споменик 
природе (у даљем тексту: Споменик 
природе „Лијевчански кнез“). 

II  
 

Основне вриједности Споменика 
природе „Лијевчански кнез“ су његове 
димензије, старост и виталност. Ово 
стабло ораха, својим димензијама и 
виталношћу спада у ред јединствених 
на простору Републике Српске, али и 
шире.  

 
Дендрометријске карактеристике 

стабла су: 
 

- Обим: О = 637 cm, 
- пречник: d1,3 = 203 cm,  
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- висина: није мјерена (у каталогу 
највећих стабала из 2003. године, 
наведена је висина од 34 m), 

- ширина крошње: по дужој оси 37 
m, а по краћој оси 36 m. 

 
III 

 
Споменик природе „Лијевчански 

кнез“ налази се у сјеверном дијелу 
Републике Српске, у мјесту Нова Топола, 
на подручју града Градишка, на граници 
парцела које су према новом премјеру 
означене као к.ч.1223/6 и к.ч.1224 у к.o. 
Нова Топола. Површина парцеле 1223/6 
износи 2728 m², а површина парцеле 
1224 износи 668 m². 
 

IV 
 

За Споменик природе 
„Лијевчански кнез“ прописују се 
сљедеће мјере и услови заштите којима 
се, у складу са чланом 63. став 1. тачка 
д) Закона о заштити природе забрањује:  
             

- заштићено стабло ораха посјећи, 
ломити и сјећи гране, кидати 
лишће, оштећи-вати кору и друге 
радње, које би измјениле или 
нарушиле његов данашњи изглед 
и довели у питање опстанак 
стабла,      

- брати плодове, 
- ложење ватре у непосредној 

близини стабла, остављање 
смећа и другог отпада,       

- раскопавање земље у близини 
заштићеног стабла,  

- употреба хемијских средстава 
(хербициди, вјештачка ђубрива) у 
појасу од 50 m од стабла  

- промјена намјене коришћења 
земљишта у појасу од 50 m од 
стабла 

- градња објеката, на удаљености 
од 50 m од стабла, без 
сагласности Министа-рства и 
стручног мишљења Завода  

- садња, засијавање и насељавање 
било којих врста биљака у појасу 
од 50 m од стабла 

- забрањују се све остале 
активности, које могу на било који 
начин угрозити природно добро         

     
 

V 
 

За Споменик природе 
„Лијевчански кнез“ прописују се 
сљедеће мјере и услови заштите којима 
се,  у складу са чланом 63. став 1. тачка 
ђ) Закона о заштити природе 
дозвољава се:     

 

- контрола и обилазак заштићеног 
стабла,  

- уклањање осушених дијелова 
грана или цијелих грана, уз 
мишљење Завода. 

- санирање постојеће трулежи на 
мјестима орезаних грана, уз 
мишљење Завода. 

- ограђивање стабла, ако се у 
будућности јави потреба за тим 
видом заштите 

- израда прилазних стаза од 
природних материјала до 
ограђеног дијела 

- кошња травњака 
- постављање табле о Одлуци за 

проглашење стабла ораса 
Спомеником природе. 

 
 

VI 
 
 (1) Спомеником природе 
„Лијевчански кнез“ управља Град 
Градишка у даљем тексту: Управљач), 
који може Споменик природе 
„Лијевчански кнез“ повјерити на 
управљање другом правном лицу. 
  (2) Управљач у обављању 
послова управљања Спомеником 
природе „Лије-вчански кнез“ обезбјеђује 
спровођење прописаних режима 
заштите и очување природног добра, у 
складу са Законом и овом одлуком.  
 

VII 
 
 (1) Заштита, коришћење, 
управљање и развој Споменика 
природе „Лијевча-нски кнез“  спроводи 
се на основу плана управљања.  
              (2) Управљач је дужан да, у 
року од двије године од дана доношења 
ове одлуке, припреми и достави 
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Скупштини јединице локалне 
самоуправе Приједлог плана 
управљања, уз претходну сагласност 
министарства надлежног за заштиту 
животне средине и стручно мишљење 
Завода. 
              (3) Годишњи извјештај о 
спровођењу плана управљања 
Управљач доставља Скупштини 
јединице локалне самоуправе и 
Министарству до 15. марта текуће 
године за претходну годину. 

 
VIII 

 
             (1) До доношења плана 
управљања, заштита и управљање 
Спомеником природе „Лијевчански кнез“ 
спроводи се на основу Програма за 
спровођење мјера управљања (у 
даљем тексту: Програм управљања). 
             (2) Програм управљања садржи: 
планиране активности за реализацију 
циљева управљања прописаних 
Законом о заштити природе и мјера 
управљања прописаних овом одлуком. 
             (3) Управљач је дужан да 
донесе Програм управљања у року од 
три мјесеца од дана ступања на снагу 
ове одлуке, уз претходно прибављено 
мишљење Завода и сагласност 
Министарства. 
 

IX 
 

            (1) Управљач је дужан да у року 
од годину дана од дана доношења ове 
одлуке донесе Правилник о 
унутрашњем реду и чуварској служби (у 
даљем тексту: Правилник), ради 
ефикасније заштите споменика, уз 
претходно прибављено мишљење 
Завода и сагласност јединице локалне 
самоуправе.  
            (2) Правилником се утврђују 
правила за спровођење режима 
заштите и развоја, и то: постављање 
информативних и других ознака, мјере 
заштите приликом обављања научних 
истраживања и извођења истражних 
радова, услови за обављање 
дозвољених дјелатности и посебне 
мјере и ограничења у спровођењу 
режима заштите. 

             (3) Правилник и друге 
неопходне информације за спровођење 
режима заштите Управљач јавно 
оглашава, тако да она буду доступна 
корисницима и посјетиоцима. 

 
X 

 
Управљач у циљу спровођења 

мјера заштите, очувања, уређења, 
унапређења, управљања и 
презентације Споменика природе 
„Лијевчански кнез“ обезбјеђује 
обиљежавање границе заштићеног 
подручја, осигурава неометано 
одвијање природних процеса и одрживо 
коришћење заштићеног подручја, прати 
кретање и активности посјетилаца, води 
евиденцију о природним вриједностима, 
те врши друге послове утврђене 
законом и овом одлуком.   

XI 
 

Планови и програми уређења 
простора, шумске, водопривредне и 
друге основе и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено 
природно добро усагласиће се са 
Планом управљања из тачке VII ове 
одлуке, као и режимима заштите 
прописаним овом одлуком. 

XII 
 

Средства за заштиту и развој 
Споменика природе „Лијевчански кнез“ 
обезбјеђују се из буџета Републике 
Српске (у складу са постојећим 
средствима за те намјене), буџета 
јединице локалне самоуправе и из 
других извора финансирања у складу са 
законом. 

 
XIII 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“.  
 
 
Број: 01-022-378/19     
Датум: 01.08.2019. године 
Градишка     

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Миленко Павловић с.р. 


