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С циљем реализације ове одлуке, Акционарско друштво
Олимпијски центар “Јахорина” Пале сносиће трошкове крчења шуме на дијелу к.ч. број: 1618/515 к.о. Прача Горња,
по називу “Јахорина”, шума 4. и 5. класе, уписана у Посједовни лист број: 766/38 на име Републике Српске са 1/1
дијела у површини од 26236 m².
Шумски дрвни сортименти настали крчењем шуме
припадају ШГ “Јахорина” Пале.
IV
Овлашћује се министар трговине и туризма да у име
Републике Српске, Владе Републике Српске, а с циљем
реализације ове одлуке, са АД Олимпијски центар “Јахорина” закључи уговор о оснивању службености по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске.
Све трошкове израде нотарског уговора и уписа права
на некретнинама из тачке II ове одлуке сноси А.д. ОЦ “Јахорина” Пале.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
трговине и туризма, Правобранилаштво Републике Српске,
Сједиште замјеника Источно Сарајево и Републичка управа
за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Пале.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-979/21
1. априла 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

577
На основу члана 60. став 2. тачка г) Закона о заштити
природе (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14)
и члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), на приједлог
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, а по претходно прибављеном мишљењу надлежних
министарстава, Влада Републике Српске, на 115. сједници,
одржаној 1.4.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ “ПРАЧА”

I
Овом одлуком подручје клисурасто-кањонске долине
ријеке Праче са пећинама Говјештица и Бања стијена проглашава се заштићеним пејзажом, категорија V - парк природе, под називом Парк природе “Прача”.
II
1) Основну вриједност Парка природе “Прача” чини
клисурасто-кањонска долина ријеке Праче са бројним подземним облицима карстног рељефа.
2) Најзначајнији подземни хоризонтални облик карстног рељефа је пећински систем Говјештице, који са дужином од 9.870 метара представља најдужу пећину у Републици Српској.
3) Пећина Бања стијена се одликује по богатству и разноврсности пећинског накита.
4) Рефугијални карактер кањона Праче одређује присуство значајног броја ендемичних и реликтних врста и
чини га једним од центара флористичког, вегетацијског и
екосистемског биодиверзитета.
III
Парк природе “Прача” простире се на подручју општине Рогатица, у укупној површини од 4.067,89 ha.
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IV
1) Опис спољне границе Парка природе “Прача” гласи:
Граница обухвата полази из ломне тачке бр. 1 - 6579369,
4845603, односно са споја катастарских парцела (у даљем
тексту: к.ч.), 2027, 143, 1651/1 и 142 у катастарској општини (у даљем тексту: КО) Месићи. Даље граница обухвата наставља сјеверно границом к.ч. 1651/1 у КО Месићи
(парцела је у обухвату), те даље границама к.ч. 580, 576,
564, 563, 562 (парцеле су у обухвату) до споја са к.ч. 618,
одакле граница обухвата наставља сјеверно границама к.ч.
618 и 453 (парцеле су у обухвату) све до ломне тачке бр.
29 - 6578796, 4846772, гдје сијече к.ч. 618, те наставља границом к.ч. 346 (парцела је у обухвату) до ломне тачке бр.
30 - 6578767, 4846796, одакле се ломи праволинијски јужно
на ломну тачку бр. 31 - 6578757, 4846784. Даље граница
наставља границом к.ч. 345 (парцела је у обухвату) до ломне тачке бр. 32 - 6578593, 4846720. Од ове тачке граница
иде праволинијски јужно до ломне тачке бр. 33 - 6578561,
4846521, одакле даље наставља границама к.ч. 1646, 1649,
1634, 1632, 1633 и 1651/1 (парцеле су у обухвату) до ломне
тачке бр. 34 - 6578121, 4846437. Даље граница иде праволинијски преко ријеке Праче на ломну тачку бр. 35 - 6578121,
4846457, те даље границом к.ч. 620/1 (парцела је ван обухвата) до ломне тачке бр. 36 - 6578214, 4846713. Из ове тачке граница поново праволинијски пресијеца ријеку Прачу
до ломне тачке бр. 37 - 6578231, 4846723, те даље наставља
границом к.ч. 619 (парцела је у обухвату) до ломне тачке бр. 2 - 6577654, 4848204 на граници са КО Враголови.
Даље граница обухвата иде на ломну тачку бр. 3 - 6577647,
4848204, те затим сјеверно границама к.ч. 2463 и 2709 у КО
Враголови (парцеле су у обухвату) све до ломне тачке бр.
4 - 6576635, 4848697. Граница обухвата затим иде на ломну тачку бр. 5 - 6576636, 4848701, односно на границу к.ч.
1445/3, те даље наставља границом к.ч. 1445/3 све до ломне
тачке бр. 38 - 6577012, 4849586. Из ове тачке граница иде
на крајњу јужну тачку к.ч. 1336, те даље сјеверно границама к.ч. 1336, 1337, 1240, 1242, 1241, 1256, 1250, 1247, 1226,
1225, 1249, 1258 (парцеле су у обухвату) све до ломне тачке
бр. 6 - 6577041, 4850479, одакле наставља западно границама к.ч. 1259 и 1272 (парцеле су ван обухвата) до ломне тачке бр. 7 - 6576968, 4850485. Затим граница обухвата наставља западно границом к.ч. 1279 (парцела је у обухвату), те
даље наставља границом к.ч. 2632 (парцела је у обухвату)
до ломне тачке бр. 8 - 6576631, 4850569, одакле се ломи
јужно на границу к.ч. 1588. Граница обухвата даље наставља западно границом к.ч. 1588 (парцела је у обухвату), те
даље границом парцеле 2632 (парцела је ван обухвата) до
ломне тачке бр. 9 - 6575970, 4850973. Од ове тачке граница
обухвата наставља даље границом к.ч. 633 (парцела је ван
обухвата), а затим границама парцела 611, 608, 593, 592,
1671, 558, 557, 556, 1701, 1700, 1724, 1720 (парцеле су у
обухвату) до ломне тачке бр. 10 - 6574860, 4850589. Граница обухвата даље наставља границама к.ч. 1958 и 1960
(парцеле су у обухвату) до ломне тачке бр. 11 - 6574642,
4850507, одакле сјеверозападно иде на границу КО Брезје,
односно на границу парцеле 1447/1 у КО Брезје. Даље граница обухвата наставља границама к.ч. 1447/1, 1437, 1432,
1431, 1430, 1429, 1426, 1425, 1423, 1424, 1385, 1383, 1384,
1470, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477/1, 1479, 1478, 1502, 1337,
1336, 1335, 1334, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1315, 1311, 1551,
1267, 1296, 1267, 1256, 1018, 1001, 997, 991, 902, 900, 914,
897, 896, 895, 887, 885, 884, 1093, 1095, 1097 у КО Брезје
(парцеле су у обухвату) све до ломне тачке бр. 12 - 6570963,
4851165. Даље граница пресијеца к.ч. 1100 до ломне тачке
бр. 13 - 6570939, 4851165, одакле обухват наставља даље
границама к.ч. 1101, 1104, 1105, 1111, 1113, 114, 1116, 1115
у КО Брезје (парцеле су у обухвату), те у ломној тачки бр.
14 - 6570601, 4850793, праволинијски сијече к.ч. 1575 у КО
Брезје и излази на ломну тачку бр. 15 - 6570596, 4850795,
која се налази на граници КО Сочице и граници к.ч. 135 у
КО Сочице. Даље граница иде сјеверно границом КО Сочице, односно границама к.ч. 135, 133, 132, 133, 131, 2427,
66, 65, 64, 63, 61, 51, 48, 26, 1, 620, 624, 2441, 2442, 2475/1,
2476, 2477/1 у КО Сочице (парцеле су у обухвату) све до
ломне тачке бр. 16 - 6570603, 4847119, гдје излази на ентитетску границу. Даље граница иде сјевероисточно ентитет-
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ском границом, односно границом КО Сочице и границама
к.ч. 2477/1 и 2478/1 (парцеле су у обухвату) све до ломне
тачке бр. 17 - 6570782, 4847224, која се налази на споју са
КО Месићи. Даље граница обухвата наставља границом КО
Месићи све до ломне тачке бр. 18 - 6571324, 4847543, која
се налази на споју са границом КО Сочице. Даље граница
обухвата наставља границом КО Сочице до споја са границом КО Месићи у ломној тачки бр. 19 - 6571529, 4847658,
а затим даље наставља границом КО Месићи све до ломне
тачке бр. 20 - 6572515, 4847907, која се налази на споју са
КО Сочице. Обухват даље наставља границом КО Сочице
до ломне тачке 21 - 6574025, 4847642 на споју са границом
са КО Месићи, те даље наставља из ове тачке границом КО
Месићи до ломне тачке бр. 22 - 6574564, 4847036, а затим
од ове тачке граница скреће сјевероисточно и праволинијски пресијеца парцелу 620/1 и иде све до ломне тачке
бр. 23 - 6574856, 4847177 и даље праволинијски на ломну
тачку бр. 24 - 6576034, 4846625, те ломну тачку бр. 25 6576028, 4846592 и ломну тачку бр. 26 - 6576237, 4846467,
све до границе к.ч. 2067 у КО Месићи. Од ове тачке обухват
иде границом к.ч. 2067 (парцела је у обухвату) све до споја
са к.ч. 2066/1 у ломној тачки бр. 27 - 6576615, 4845594, одакле даље иде источно границама к.ч. 2066/1 и 2071 (парцеле су ван обухвата) све до ломне тачке бр. 28 - 6579728,
4845435 те даље сјеверно границама к.ч. 620/1 и 2027 у КО
Месићи, гдје излази на полазну тачку, односно на ломну
тачку 1 - 6579369, 4845603.
2) Дефинисање границе Парка природе “Прача” урађено је према дигиталним катастарским плановима у размјери 1 : 1.000, 1 : 2.500 и 1 : 5.000, те границама катастарских
општина и ломним тачкама.
V
На цјелокупној површини Парка природе “Прача” установљава се режим заштите II и III степена.
VI
1) Режим заштите II степена установљава се на простору од 690,05 hа и састављен је из двије одвојене цјелине
и описан према дигиталним катастарским плановима у размјери 1 : 1.000, 1 : 2.500 и 1 : 5.000, затим границама одјела
и одсјека у оквиру шумскопривредног подручја “Рогатичког”, као и на основу ломних тачака.
2) Граница прве цјелине режима заштите II степена,
којом је обухваћен простор кањона Праче, те града Борача,
као и истражени простор пећине Бања стијена и пећине Говјештице, полази од ломне тачке бр. 1 - 6578807, 4845888,
која се налази у КО Месићи, те затим иде границама к.ч.
580, 1651/1, 1629, 1630, 1632, 1633, 1651/1 (парцеле су у
обухвату) у КО Месићи све до ломне тачке бр. 11 - 6578121,
4846437 на лијевој обали ријеке Праче. Из ове тачке граница иде праволинијски преко ријеке Праче на ломну тачку бр.
12 - 6578121, 4846457, а затим даље узводно десном обалом
ријеке Праче, односно границом к.ч. 620/1 у КО Месићи
(парцела је у обухвату), изостављајући постојеће саобраћајнице, све до ломне тачке бр. 13 - 6578216, 4846710. Из
ове тачке граница иде праволинијски преко ријеке Праче на
ломну тачку бр. 14 - 6578231, 4846723, те даље границом
к.ч. 619 све до ломне тачке бр. 15 - 6578329, 4846710. Од
ове ломне тачке граница наставља границама одјела 9b, 8b,
5c, 4b, 1d, 132d, 132b, 133b, 133c, 134c, 133b, 133a и 131d
(одјели су у обухвату) све до ломне тачке бр. 16 - 6570307,
4847716, која се налази на граници обухвата Парка природе
“Прача”. Од ове тачке граница режима заштите II степена
иде границом обухвата Парка природе “Прача” све до ломне тачке бр. 7 - 6573993, 4847655, одакле даље наставља
границама одјела 4b, 50b, 50d, 50b, 49b (одјели су у обухвату) све до ломне тачке бр. 6 - 6570836, 4849128, одакле иде
праволинијски на ломну тачку бр. 17 - 6576536, 4848092.
Из ове тачке граница иде границом одјела 33b, 32c и 28g
(одјели су у обухвату) све до ломне тачке бр. 18 - 6578082,
4845670. Од ове тачке граница режима заштите II степена
иде границом к.ч. 620/1 све до ломне тачке бр. 19 - 6579070,
4845313, одакле даље наставља границом одјела 28б (одјел
је ван обухвата) све до границе обухвата Парка природе
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“Прача”, одакле иде овом границом на полазну тачку, односно ломну тачку бр. 1.
3) Граница друге цјелине режима заштите II степена,
којом је обухваћен истражени простор Голубовићке пећине, полази од ломне тачке бр. 3 - 6574337, 4849322, која се
налази на споју к.ч. 2129, 2130 и 2145 у КО Враголови, одакле даље иде сјеверно границом к.ч. 2130 у КО Враголови
(парцела је у обухвату) све до ломне тачке бр. 4 - 6574263,
4849427. Од ове тачке граница даље наставља западно границом одјела 03d (одјел се простире на КО Враголови и КО
Сочице), а затим границом овог одјела (одјел је у обухвату)
иде све до полазне тачке, односно до ломне тачке бр. 3.
VII
На површини под режимом заштите II степена, у складу са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе
(у даљем тексту: Закон), забрањује се:
- експлоатација земље и минералних сировина,
- уништавање, чупање и ископавање врста биљака и
гљива, издвојених као природне вриједности,
- узнемиравање, злостављање, озљеђивање и уништавање дивље фауне и разарање њених станишта,
- интродукција алохтоних врста биљака, животиња и
гљива,
- интродукција инвазивних врста биљака, животиња и
гљива,
- паљење ватре,
- депоновање свих врста отпада,
- изградња објеката за депоновање отпада и других објеката којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште,
те угрозити локално становништво и биодиверзитет,
- загађивање станишта, поготово отпадним канализационим водама и нафтним дериватима,
- промјена намјене земљишта,
- употреба средстава за заштиту биљака, осим у случају
сузбијања карантинских или регулисаних некарантинских
штетних организама и других штетних организама у складу са прописом којим се уређује заштита биља,
- тровање дивљих животиња,
- промјена водног режима,
- изградња хидроенергетских објеката,
- извођење грађевинских радова који могу проузроковати значајне неповољне и трајне промјене геоморфолошких
и хидролошких обиљежја,
- обављање дјелатности и предузимање других радњи
којима се уништава природа, односно угрожавају станишта,
- градња стамбених и помоћних објеката,
- изградња нових путева,
- просијецање нових шумских путева,
- промјена морфологије терена,
- уклањање травнатог покривача са површинским
слојем,
- уклањање субмерзне и приобалне вегетације, осим с
циљем заштите и развоја заштићеног подручја,
- ометање, односно узнемиравање рибе у току мријеста,
- непланско порибљавање вода,
- постављање кавезних система или других објеката за
узгој рибе,
- коришћење воде, њеног корита и обале као саобраћајнице за превоз грађе и кретање механизације,
- пошумљавање депресија, бара и пашњака, осим с
циљем ревитализације станишта,
- сјеча шуме, осим с циљем унапређивања стања и очувања станишта, ријетких и угрожених врста,
- постављање непрописних знакова или уништавање и
скидање знакова којима се означава заштићено подручје,
риболовна зона, ревир, ловиште и друго,
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- интервенције које могу утицати на изглед и културноисторијска својства старог града Борач без претходно прописаних детаљних техничких мјера заштите од Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног
насљеђа (у даљем тексту: Завод),
- неовлашћено прикупљање покретних археолошких
површинских налаза са локалитета града Борач и средњовјековних некропола,
- уништавање спелеолошких објеката (одлагање отпада, паљење ватре, уништавање пећинског накита),
- свако мијењање природног стања и станишних услова
у спелеолошком објекту, његовом надземљу и непосредној
близини, осим у новооткривеном каналу, гдје је дозвољено
минимално проширење канала (помјерање камења које се
обрушава) да се не би угрозила безбједност спелеолога,
- оштећивање, уништавање и одношење пећинског накита,
- оштећивање, уништавање и одношење археолошких и
фосилних остатака,
- оштећивање, уништавање и одношење примјерака
фауне и флоре у спелеолошким објектима и нарушавање
њихових станишних услова,
- оштећивање зидова, сводова и тла спелеолошког
објекта,
- оштећивање ледених формација у спелеолошком
објекту,
- загађивање подземних водених токова, језера и извора,
- улазак у пећину Говјештицу од Хароновог језера даље
у унутрашњост без присуства спелеолога и сагласности
Управљача,
- коришћење импровизованих метода савладавања
пећине које доводе до оштећења пећине,
- посјећивање огранка Бижу у пећини Говјештица, осим
из научних разлога и уз претходно одобрење,
- испуштање, уношење и остављање отровних материја, чврстог отпада и угинулих животиња, депоновање
било које врсте отпада на мјестима која могу угрозити спелеолошки објекат путем текуће воде или слободним кретањем кроз подлогу.
VIII
На површини под режимом заштите II степена, у складу са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене активности су:
- научноистраживачки и образовни рад, презентација и
популаризација природних вриједности заштићеног подручја,
- обиљежавање заштићеног подручја,
- испаша, односно кошење с циљем одржавања ливадских и пашњачких површина,
- контролисано сакупљање гљива и зељастих биљака,
- коришћење шума и шумских производа у складу
са шумскопривредном основом и прописом о условима
коришћења и начину сакупљања осталих шумских производа,
- обиљежавање границе заштићеног подручја,
- лов дивљачи у складу са ловном основом,
- изградња путева, објеката туристичке инфраструктуре, енергетских, телекомуникационих и хидролошких инфраструктурних система уз претходно мишљење Завода,
- минимално уређење и инфраструктурно опремање
простора за потребе туризма и рекреације, без негативних
утицаја на природне вриједности и станишта врста,
- традиционално коришћење простора од локалног становништва,
- обнављање и одржавање путне мреже,
- одржавање и уређење спелеолошких објеката уз претходно мишљење Завода,
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- туристичке посјете, организоване ђачке екскурзије,
- искључиво истраживачки и конзерваторско-рестаураторски радови, радови на текућем одржавању, укључујући
и радове који имају за циљ презентацију града Борача уз
сагласност Завода.
IX
Режим заштите III степена, површине од 3.377,84 hа,
обухвата све површине изван режима заштите II степена.
X
На површини под режимом заштите III степена, у складу са чланом 63. став 1. тачка д) Закона, забрањује се:
- спровођење мелиоративних активности које нарушавају природну динамику водног режима,
- сакупљање и коришћење строго заштићених дивљих
биљних и животињских врста, осим у научноистраживачке сврхе с циљем унапређивања природних вриједности, у
складу са Законом,
- интродукција алохтоних врста биљака, животиња и
гљива,
- интродукција инвазивних врста биљака, животиња и
гљива,
- тровање дивљих животиња,
- промјена морфологије терена,
- експлоатација земље и минералних сировина,
- изградња хидроенергетских објеката,
- непланско порибљавање вода,
- ометање, односно узнемиравање рибе у току мријеста,
- неконтролисано паљење вегетације,
- привремено и трајно одлагање свих врста опасних и
отпадних материја, као и транспорт опасног отпада,
- постављање непрописних знакова или уништавање и
скидање знакова којима се означава заштићено подручје,
риболовна зона, ревир, ловиште и друго,
- развој инфраструктуре која није усклађена са вриједностима, потенцијалима и капацитетима заштићеног простора намијењене развоју еколошког, руралног, здравственог, спортско-рекреативног туризма и осталих видова туризма, у складу са принципима одрживог развоја,
- изградња објеката за депоновање отпада и других објеката којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште,
те угрозити локално становништво и биодиверзитет,
- уништавање спелеолошких објеката (одлагање отпада, паљење ватре, уништавање пећинског накита),
- свако мијењање природног стања и станишних услова
у спелеолошком објекту, његовом надземљу и непосредној
близини, осим у новооткривеном каналу, гдје је дозвољено
минимално проширење канала (помјерање камења које се
обрушава) како се не би угрозила безбједност спелеолога
и посјетитеља,
- оштећивање, уништавање и одношење пећинског накита,
- оштећивање, уништавање и одношење археолошких
налаза,
- оштећивање зидова, сводова и тла спелеолошког
објекта,
- оштећивање ледених формација у спелеолошком
објекту,
- паљење ватре испред улаза и у спелеолошком објекту,
- измјештање непокретног културног добра - стећака са
средњовјековних некропола и њихово оштећивање,
- неовлашћено прикупљање покретних археолошких
површинских налаза са локалитета средњовјековних некропола,
- интервенције које могу утицати на изглед културноисторијских објеката без претходно прописаних детаљних
техничких мјера заштите од Завода,

15.4.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

- друге радње које на било који начин могу угрозити
природне и културне вриједности подручја.
XI
На површини под режимом заштите III степена, у складу са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене активности су:
- газдовање шумама у складу са шумскопривредном
основом,
- лов дивљачи у складу са ловном основом,
- изградња ловних објеката,
- презентација и популаризација природних вриједности заштићеног добра,
- обиљежавање границе заштићеног подручја,
- успостављање мониторинга,
- испаша, односно кошење с циљем одржавања ливадских и пашњачких површина,
- унапређивање стања шума кроз правилну примјену
одговарајућих система газдовања и планско извођење сјеча,
мјера обнове и његе шума у складу са важећом шумскопривредном основом,
- управљање и газдовање шумама у приватној својини у
складу са шумскопривредном основом за шуме у приватној
својини,
- обнављање, одржавање и градња путева у складу са
просторнопланском и програмском документацијом,
- обиљежавање пјешачких стаза, путоказа и садржаја за
одмор,
- уређење и инфраструктурно опремање простора за
потребе туризма без негативних посљедица на природне и
културно-историјске вриједности,
- контролисано сакупљање ароматичног и љековитог
биља, гљива и осталих плодова у складу са посебним прописима,
- научна истраживања,
- организовање васпитно-образовне и рекреативне активности,
- праћење стања заштићеног подручја прикупљањем,
обрађивањем и обједињавањем података о стању природе,
- инвентаризација гљива, флоре и фауне,
- организовано и индивидуално посјећивање простора,
- традиционално коришћење простора од стране локалног становништва,
- реконструкција и градња стамбених и помоћних објеката у складу са планским документима просторног уређења,
- одржавање и уређење спелеолошких објеката с циљем
обезбјеђивања сигурности посјетилаца,
- научна истраживања и образовни рад унутар спелеолошких објеката,
- туристичке посјете и организоване ђачке екскурзије.
XII
1) Управљање Парком природе “Прача” повјерава се
Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике Српске”,
Шумском газдинству “Сјемећ” у Рогатици (у даљем тексту:
Управљач).
2) Управљач у обављању послова управљања Парком
природе “Прача” обезбјеђује спровођење прописаних режима заштите и очување природног добра у складу са Законом и овом одлуком.
XIII
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Парка природе “Прача” спроводи се на основу плана управљања.
2) Управљач је дужан да у року од двије године од дана
доношења ове одлуке припреми и достави Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у
даљем тексту: Министарство) приједлог плана управљања
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ради упућивања на усвајање Влади Републике Српске, у
складу са Законом.
3) Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће године за претходну годину.
XIV
1) До доношења плана управљања, заштита и управљање Парком природе “Прача” 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 и
мјере управљања прописане овом одлуком.
3) Управљач је дужан да донесе Програм управљања у
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке,
уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност
Министарства, у складу са Законом.
XV
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 заштићеног станишта, уз претходно
прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства,
у складу са Законом.
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
буду доступни корисницима и посјетиоцима.
XVI
Управљач, с циљем спровођења мјера заштите, очувања, уређења, унапређења, управљања и презентације
Парка природе “Прача”, обезбјеђује обиљежавање границе
заштићеног подручја, осигуравање неометаног одвијања
природних процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја, праћење кретања и активности посјетилаца, вођење
евиденције о природним вриједностима, те врши друге послове утврђене Законом и овом одлуком.
XVII
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 XIII ове
одлуке, као и режимима заштите који су успостављени
овом одлуком.
XVIII
Средства за заштиту и развој Парка природе “Прача”
обезбјеђују се из буџета Републике Српске у складу са
постојећим средствима за те намјене, као и из буџета јединица локалне самоуправе и из других извора финансирања
у складу са Законом.
XIX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-980/21
1. априла 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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