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III

Право коришћења покретне имовине из тачке I ове 
одлуке преноси се без накнаде.

IV
Међусобна права и обавезе у вези са преносом права 

коришћења покретне имовине из тачке I ове одлуке детаљ-
није ће се дефинисати уговором између Министарства за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске и Фонда за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске.

V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске и Фонд за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3450/22 Предсједник
21. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2117
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 65. став 1, члана 66. ст. 1. и 3. и члана 67. ст. 1. и 2. 
Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем 
кривичног дјела (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 65/18), Влада Републике Српске, на 187. сједници, одр-
жаној 21.9.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Продају се возила трајно одузета правоснажним суд-
ским одлукама којим је одређено одузимање предмета при-
мјеном заштитне мјере одузимања предмета прекршаја, и 
то:

1. аутомобил марке Opel Ascona, посљедња регистарска 
ознака Ј94-К-675, број шасије W0L000086E1343807, број 
мотора 18Е14136836, 1984. година производње, 1.8 бензин 
- ЛПГ, стање километар-сата 02693, возило одјављено из 
евиденције регистрованих возила 12.3.2020. године,

2. аутомобил марке Fiat Punto, посљедња регистарска 
ознака Ј87-Е-326, број шасије ZFA18800000597647, број 
мотора 188A40001694913, година производње 2003, стање 
километар-сата 294612, 1.2 бензин, возило одјављено из 
евиденције регистрованих возила 18.8.2021. године,

3. аутомобил марке Wolksvagen Passat, посљедња 
регистарска ознака К29-Е-119, број шасије 
WVWZZZ3BZYE070318, број мотора AHH024200, година 
производње 1999, стање километар-сата 278312, 1.9 ди-
зел, возило одјављено из евиденције регистрованих возила 
22.9.2021. године,

4. аутомобил марке SAAB 9000, посљедња регистар-
ска ознака О94-Е-524, број шасије YS3CC68B4R1011077, 
број мотора B23414A00R119680, година производње 
1993, стање километар-сата 238420, 2.3 бензин, одјављен 
17.5.2013. године.

II
По одбитку трошкова управљања одузетом имовином, 

новчана средства добијена продајом трајно одузете имови-
не уплатиће се на рачун јавних прихода буџета Републике 
Српске.

III
За извршење ове одлуке задужује се Агенција за упра-

вљање одузетом имовином.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3492/22 Предсједник
21. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2118
На основу члана 60. став 2. тачка г) Закона о зашти-

ти природе (“Службени гласник Републике Српске”, број 
20/14) и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 187. сједници, одржаној 
21.9.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ “ТРЕБЕВИЋ”

I
Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје 

планине Требевић и клисурасте долине Миљацке као за-
штићени пејзаж, категорија V - парк природе, под називом 
Парк природе “Требевић”.

II
Основне вриједности Парка природе “Требевић” чине 

изузетна морфолошка, геолошка и биолошка разноврсност 
планине Требевић и клисурасте долине Миљацке, односно 
доњих токова њених саставница Паљанске и Мокрањске 
Миљацке.

III
Парк природе “Требевић” простире се на подручју гра-

да Источно Сарајево, у укупној површини од 5.036,37 ha.

IV
1) Граница обухвата Парка природе “Требевић” полази 

из граничне тачке бр. 1 - 6533189, 4855603, која се налази 
на ентитетској граници и граници општина Источно Ново 
Сарајево и Источни Стари Град, односно споју катастар-
ских општина (у даљем тексту: КО) Миљевићи и Сарајево 
13. Из ове тачке граница обухвата Парка природе “Требе-
вић” иде југоисточно, границама КО Сарајево 13, Требевић, 
Петровићи (КО су у обухвату) све до граничне тачке бр. 2 
- 6538256, 4848356, која се налази на споју КО Петровићи, 
Тврдимићи и Јасик. Из ове тачке граница обухвата иде на 
исток, средином новоизграђене дионице регионалног пута 
Р446 Лукавица-Пале, дионица Јасик-Триангла, све до гра-
ничне тачке бр. 3 - 6542532, 4850011, из које граница обу-
хвата иде на сјеверозапад саобраћајницом до насеља Јасик и 
граничне тачке бр. 4 - 6541467, 4850357. Даље граница иде 
на сјевероисток на извор Дубоког потока, те низводно Ду-
боким потоком све до ушћа у ријеку Бистрицу у граничној 
тачки бр. 5 - 6542977, 4851589. Из ове тачке граница обу-
хвата иде на југоисток, узводно ријеком Бистрицом, односно 
границом КO Јасик (КО у овом дијелу је изван обухвата) 
све до граничне тачке бр. 6 - 6543290, 4851345. Из ове тач-
ке граница иде на сјевер, границом катастарске парцеле (у 
даљем тексту: к.ч.) 3705 (парцела је у обухвату) у КО Љу-
богошта, те даље наставља на сјевер границама к.ч. 3683, 
3682, 3683, 3418/2 (парцеле су у обухвату) и даље границама 
к.ч. 3411, 3592 (парцеле су изван обухвата) све до гранич-
не тачке бр. 7 - 6544173, 4852020, која се уједно налази и 
на граници КО Љубогошта. Из ове тачке граница обухвата 
иде на сјеверозапад границом КО Љубогошта (КО је у обу-
хвату) све до граничне тачке бр. 8 - 6543956, 4852663. Из 
ове тачке граница обухвата иде границама к.ч. 3390, 3595/1, 
3595/7 и 3595/9 у КО Љубогошта (к.ч. је у обухвату) све до 
граничне тачке бр. 11 - 6542919, 4856086. Даље иде сјеверно, 
праволинијски, пресијецајући к.ч. 3595/9 и излази на ломну 
тачку бр. 12 - 6543027, 4856406, те даље иде западно гра-
ницом к.ч. 3595/9 и 3702 (парцеле су у обухвату) излазећи 
на граничну тачку бр. 13 - 6542086, 4856517 и истовремено 
на границу КО Љубогошта. Из ове тачке граница иде јужно, 
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низводно ријеком Мокрањска Миљацка, односно границом 
к.ч. 3702 (парцела је у обухвату) све до граничне тачке бр. 
14 - 6540851, 4855782, из које граница иде сјеверно грани-
цом к.ч. 1185/4 у КО Булози (парцела је у обухвату), те даље 
границама к.ч. 1185/1, 1204, 1205, 1206, 1213/1 (парцеле су 
у обухвату) све до граничне тачке бр. 15 - 6539853, 4855608. 
Даље праволинијски иде на граничну тачку бр. 16 - 6539851, 
4855605, настављајући границама к.ч. 1226, 1229/1, 1230, 
1262 у КО Булози (парцеле су у обухвату) све до граничне 
тачке бр. 17 - 6539226, 4855061. Од ове тачке наставља пра-
волинијски преко ријеке Миљацке на граничну тачку бр. 18 
- 6539118, 4854933, те даље граница иде западно, границама 
к.ч. 7/1 и 6/1 у КО Довлићи (парцеле су у обухвату) све до 
граничне тачке бр. 19 - 6537790, 4855911. Даље иде праволи-
нијски на граничну тачку бр. 20 - 6537769, 4855917, која се 
налази на споју граница КО Булози и КО Довлићи, те уједно 
на ентитетској граници. Из граничне тачке бр. 20 граница 
иде сјеверозападно границом КО Довлићи, затим границом 
КО Требевић и границом КО Сарајево 13 (КО су у обухвату), 
гдје излази на полазну тачку, односно на граничну тачку бр. 
1 - 6533189, 4855603.

2) Граница Парка природе “Требевић” описана је према 
дигиталним катастарским плановима у размјери 1:1.000, 
1:2.500 и 1:5000, те границама катастарских општина и гра-
ничним тачкама исказаним у референтном координатном си-
стему Републике Српске, као и према подацима са топограф-
ских карата у размјери 1:25.000, листови Пале и Сарајево.

V
На цјелокупној површини Парка природе “Требевић” 

установљавају се режими заштите II и III степена.

VI
1) Режим заштите II степена заузима 762,73 hа од укуп-

не површине заштићеног подручја.
2) Режим заштите II степена обухвата простор кањона 

ријека Паљанске и Мокрањске Миљацке, а описан је пре-
ма дигиталним катастарским плановима у размјери 1:1000, 
1:2.500 и 1:5.000, затим границама одјела и одсјека у окви-
ру Јахоринског и Романијског шумскопривредног подручја.

3) Граница режима заштите II степена полази од гра-
нице обухвата Парка природе “Требевић” у кањону ријеке 
Паљанске Миљацке из правца Пала, обухватајући сљедеће 
одјеле у оквиру Јахоринског шумскопривредног подручја: 
47d, 11b, 47a, 47c, 8c, 11a, 94e, 11c, 10b, 9c, 9a, 9b, 7e, 6a, 5b, 
4a и 4d, као и сљедеће парцеле у КО Љубогошта: 3595/1, 
3595/7, 3595/8 и дио к.ч. 3595/9, које се налазе у обухвату 
Парка природе. Даље, граница режима заштите II степена 
наставља кањоном ријеке Миљацке обухватајући сљедеће 
к.ч. у КО Довлићи: 9, 8/1, 6/1, 7/1, 7/2 - дио у обухвату Пар-
ка природе, 7/3, 185/2, 185/1, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 552, 208, 195, 194, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
206, 207, 551, 549, 550, 205, 203, 204 (парцеле су у обухва-
ту), затим сљедеће к.ч. у КО Булози: 1185/6, 1198/3, 1185/1, 
1200, 1201, 1202, 1203, 1199, 1204, 1205, 1206, 1198/1, 1218, 
12919, 1220, 1213/2, 1213/1, 1214, 1216/1, 1216/2, 1217, 
1215, 1226, 1229/1 (парцеле су у обухвату), односно обухва-
та одјеле који се налазе у саставу Романијског шумскопри-
вредног подручја: 9а, 7а, 8а, 84а, 84b и 6а.

VII
На површини под режимом заштите II степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе 
(у даљем тексту: Закон), забрањује се:

- сакупљање и искоришћавање строго заштићених ди-
вљих биљних и животињских врста, осим у научноистра-
живачке сврхе с циљем унапређења природних вријед-
ности, у складу са Законом,

- уништавање, чупање и ископавање дивљих врста биља-
ка и гљива, издвојених као природне вриједности, у складу 
са Уредбом о строго заштићеним и заштићеним дивљим 
врстама (“Службени гласник Републике Српске”, број 65/20),

- узнемиравање, злостављање, озљеђивање и уништа-
вање дивљих животињских врста и разарање њихових ста-
ништа,

- интродукција страних и инвазивних врста биљака, 
животиња и гљива,

- ометање, односно узнемиравање рибе у току мријеста,
- непланско порибљавање вода,
- тровање дивљих животиња,
- употреба хемијских средстава, осим с циљем активне 

заштите заштићеног подручја у складу са посебним про-
писима,

- неконтролисано паљење ватре,
- депоновање свих врста отпада,
- отварање депонија отпада,
- складиштење, одлагање и бацање комуналног отпада 

и отпадних материјала свих врста ван мјеста одређених за 
ту намјену,

- изградња објеката за депоновање опасног отпада и 
других објеката којима би се могли загадити ваздух, вода 
и земљиште, те угрозити локално становништво и биоди-
верзитет,

- привремено и трајно одлагање свих врста опасних и 
отпадних материја, као и транспорт опасног отпада,

- руковање отровним хемијским, нафтним дериватима 
и другим опасним материјама на начин који може да про-
узрокује загађивање земљишта, воде и ваздуха,

- изградња хидроенергетских објеката,
- промјена водног режима,
- извођење грађевинских радова који могу проузрокова-

ти значајне неповољне и трајне промјене геоморфолошких 
и хидролошких обиљежја,

- изградња нових путева,
- промјена постојеће намјене земљишта,
- промјена морфологије терена,
- деградација станишта,
- експлоатација земље и минералних сировина, отвара-

ње позајмишта земље, пијеска и шљунка,
- постављање кавезних система или других објеката за 

узгој рибе,
- коришћење вода, њиховог корита и обале као саобра-

ћајнице за превоз грађе и кретање механизације,
- сјеча шуме, осим с циљем унапређења стања и очу-

вања станишта, ријетких и угрожених врста,
- ометање, постављање непрописних знакова или ски-

дање знакова којима се означава заштићено подручје, ри-
боловна зона, посебно станиште, ревир, ловиште и друго,

- уништавање спелеолошких објеката (одлагање отпа-
да, паљење ватре, уништавање пећинског накита),

- паљење ватре непосредно испред и унутар спелео-
лошког објекта,

- свако мијењање природног стања и станишних услова 
у спелеолошком објекту, његовом надземљу и непосредној 
близини,

- оштећивање, уништавање и одношење пећинског на-
кита, археолошких или фосилних остатака,

- оштећивање, уништавање и одношење примјерака 
дивљих животињских врста у спелеолошким објектима и 
нарушавање њихових станишних услова,

- загађивање подземних водених токова и извора,
- коришћење импровизованих метода савладавања 

пећине,
- ометање, постављање непрописних знакова или ски-

дање знакова којима се означава заштићено подручје, рибо-
ловна зона, посебно станиште, ревир, ловиште и др.,

- интервенције које могу утицати на изглед културно-
историјских објеката без претходно прописаних детаљних 
техничких мјера заштите од стране Републичког завода 
за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у 
даљем тексту: Завод),
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- обављање дјелатности и предузимање других радњи 

којима се уништава природа, односно угрожавају станишта 
и врсте у заштићеном подручју.

VIII
На површини под режимом заштите II степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

- научноистраживачки и образовни рад, презентација и 
популаризација природних вриједности заштићеног подру-
чја,

- инвентаризација флоре, фауне и осталих природних 
ресурса у складу са посебним прописима,

- праћење стања заштићеног подручја прикупљањем, 
обрађивањем и обједињавањем података о стању природе,

- успостављање мониторинга,
- обиљежавање граница заштићеног подручја,
- контролисано сакупљање ароматичног и љековитог 

биља, гљива и осталих плодова у складу са посебним про-
писима,

- коришћење шума и шумских производа у складу са 
шумско-привредном основом и Правилником о условима 
коришћења и начину сакупљања осталих шумских про-
извода (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 116/20 
и 43/21),

- традиционално коришћење простора од стране локал-
ног становништва (обављање дјелатности сточарства, ра-
тарства, воћарства и друго) и одрживо коришћење,

- лов дивљачи у складу са ловном основом,
- градња ловно узгојних објеката за дивљач,
- риболов у складу са риболовном основом,
- изградња објеката туристичке инфраструктуре и ту-

ристичке супраструктуре, енергетских и телекомуникацио-
них 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,

- обнављање и одржавање постојеће саобраћајне ин-
фраструктуре у складу са просторно-планском документа-
цијом и планом управљања (путеви, мостови и пруге),

- реконструкција и градња стамбених и помоћних инди-
видуалних објеката уз складу са документима просторног 
уређења,

- организовано и индивидуално посјећивање простора.

IX
Режим заштите III степена, површине од 4.273,64 hа, 

обухвата све површине изван режима заштите II степена.

X
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона, забрањује се:
- сакупљање и искоришћавање строго заштићених ди-

вљих биљних и животињских врста, осим у научноистра-
живачке сврхе с циљем унапређења природних вријед-
ности, у складу са Законом,

- уништавање, чупање и ископавање дивљих врста 
биљака и гљива, издвојених као природне вриједности, 
у складу са Уредбом о строго заштићеним и заштићеним 
дивљим врстама (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 65/20),

- узнемиравање, злостављање, озљеђивање и уништа-
вање дивљих животињских врста и разарање њихових ста-
ништа,

- интродукција страних и инвазивних врста биљака, 
животиња и гљива,

- ометање, односно узнемиравање рибе у току мријеста,
- непланско порибљавање вода,

- постављање кавезних система или других објеката за 
узгој рибе,

- тровање дивљих животиња,
- употреба хемијских средстава, осим с циљем активне 

заштите заштићеног подручја, у складу са посебним про-
писима,

- експлоатација земље и минералних сировина, отвара-
ње позајмишта земље, пијеска и шљунка,

- неконтролисано паљење ватре,
- прoмјена морфологије теренa,
- изградња хидроенергетских објеката,
- промјена водног режима,
- депоновање свих врста отпада,
- отварање депонија отпада,
- складиштење, одлагање и бацање комуналног отпада 

и отпадних материјала свих врста ван мјеста одређених за 
ту намјену, као и нерегулисано формирање мрциништа,

- изградња објеката за депоновање опасног отпада и 
других објеката којима би се могли загадити ваздух, вода 
и земљиште, те угрозити локално становништво и биоди-
верзитет,

- привремено и трајно одлагање свих врста опасних и 
отпадних материја, као и транспорт опасног отпада,

- руковање отровним хемијским, нафтним дериватима 
и другим опасним материјама на начин који може да про-
узрокује загађивање земљишта, воде и ваздуха,

- ометање, постављање непрописних знакова или ски-
дање знакова којима се означава заштићено подручје, рибо-
ловна зона, посебно станиште, ревир, ловиште и др.,

- уништавање спелеолошких објеката (одлагање отпа-
да, паљење ватре, уништавање пећинског накита),

- свако мијењање природног стања и станишних услова 
у спелеолошком објекту, његовом надземљу и непосредној 
близини,

- оштећивање, уништавање пећинских зидова и тла, 
пећинског накита и осталих природних пећинских форма-
ција, археолошких налаза,

- оштећивање, уништавање и одношење примјерака 
дивљих животињских врста у спелеолошким објектима и 
нарушавање њихових станишних услова,

- паљење ватре непосредно испред и унутар спелео-
лошког објекта,

- загађивање подземних водених токова и извора,
- коришћење импровизованих метода савладавања пећине,
- преоравање земљишта, крчење шума и обављање дру-

гих радова на мјестима и на начин који могу изазвати проце-
се јаке и екстензивне ерозије и неповољне промјене предјела,

- изградња индустријских, инфраструктурних, хидро-
техничких и других објеката чији рад и постојање могу 
изазвати неповољне промјене квалитета земљишта, воде, 
ваздуха и живог свијета,

- промјена постојеће намјене земљишта,
- деградација станишта,
- градња стамбених објеката колективног становања, 

економских објеката и викенд-насеља изван грађевинских 
подручја утврђених посебним планским документима,

- уништавање вриједних и очуваних шумских компле-
кса и њихово уситњавање,

- ометање, постављање непрописних знакова или ски-
дање знакова којима се означава заштићено подручје, рибо-
ловна зона, посебно станиште, ревир, ловиште и др.,

- интервенције које могу утицати на изглед културно-
историјских објеката без претходно прописаних детаљних 
техничких мјера заштите од стране Завода,

- обављање дјелатности и предузимање других радњи 
којима се уништава природа, односно угрожавају станишта 
и врсте у заштићеном подручју.
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XI
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

- научноистраживачки и образовни рад, презентација и 
популаризација природних вриједности заштићеног подру-
чја,

- праћење стања заштићеног подручја прикупљањем, 
обрађивањем и обједињавањем података о стању природе,

- успостављање мониторинга,
- инвентаризација флоре, фауне и осталих природних 

ресурса у складу са посебним прописима,
- обиљежавање заштићеног подручја и границе зашти-

ћеног подручја,
- контролисано сакупљање ароматичног и љековитог 

биља, гљива и осталих плодова у складу са посебним про-
писима,

- коришћење шума и шумских производа у складу са 
шумско-привредном основом и Правилником о условима 
коришћења и начину сакупљања осталих шумских про-
извода (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 116/20 
и 43/21),

- испаша, односно кошење с циљем одржавања ливад-
ских и пашњачких површина,

- традиционално коришћење простора од стране локал-
ног становништва (обављање дјелатности сточарства, ра-
тарства, воћарства и друго) и одрживо коришћење,

- унапређење стања шума кроз правилну примјену од-
говарајућих система газдовања и планско извођење сјеча, 
мјера обнове и његе шума у складу са важећом шумско-
привредном основом,

- управљање и газдовање шумама у приватној својини у 
складу са шумско-привредном основом за приватне шуме,

- лов дивљачи у складу са ловном основом,
- изградња ловних објеката,
- риболов у складу са риболовном основом,
- обнављање, одржавање и градња путева у складу са 

просторно-планском документацијом и планом управљања,
- уређење и инфраструктурно опремање простора за 

потребе туризма, без негативних посљедица на природне и 
културно-историјске вриједности,

- реконструкција и градња стамбених и помоћних обје-
ката у складу са документима просторног уређења,

- организовано и индивидуално посјећивање простора.

XII
1) За управљање Парком природе “Требевић” Град 

Источно Сарајево основаће јавну установу са сједиштем у 
Источном Сарајеву, у складу са процедурама прописаним 
Законом о систему јавних служби (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и Законом о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21).

2) Средства за оснивање и управљање јавном устано-
вом обезбјеђују се у буџету Града из подтачке 1) ове тачке.

3) Управљач из подтачке 1) ове тачке у складу са Законом, 
овом одлуком и актима о оснивању јавне установе обавља 
послове очувања, унапређивања, промовисања природних и 
других вриједности, те одрживог коришћења заштићеног по-
дручја с циљем валоризације туристичких и спортско-рекре-
ационих функција, као и послове спровођења прописаних 
режима заштите и очувања природног добра.

4) Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде управља и газдује шумама и шумским земљиштем у 
обухвату Парка природе “Требевић” у складу са Законом о 
шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 
60/13 и 70/20).

5) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривре-
де повјерава Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике 

Српске” а.д. Соколац, Шумско газдинство “Јахорина” Пале и 
Шумско газдинство “Романија” Соколац послове управљања из 
области шумарства у складу са Законом и Законом о шумама.

6) Међусобна права и обавезе јавне установе и Јавног 
предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Со-
колац, Шумско газдинство “Јахорина” Пале и Шумско га-
здинство “Романија” Соколац дефинишу се, у складу са За-
коном и Законом о шумама, посебним уговором на који са-
гласност дају Министарство за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију (у даљем тексту: Министарство) и 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

XIII
До оснивања јавне установе из тачке XII ове одлуке, 

послове управљања Парком природе “Требевић” обављаће 
Град Источно Сарајево у складу са Законом и овом одлуком.

XIV
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Парка при-

роде “Требевић” 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 
приједлог плана управљања 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 го-
дине за претходну годину.

XV
1) До доношења плана управљања, заштита и упра-

вљање Парком природе “Требевић” 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.

XVI
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 ре-
жима заштите и развоја, и то: постављање информативних 
и других ознака, мјере заштите приликом обављања науч-
них истраживања и извођења истражних радова, услови за 
обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и огра-
ничења у спровођењу режима заштите.

3) Правилник и друге неопходне информације за спро-
вођење режима заштите управљач јавно оглашава тако да 
буду доступни корисницима и посјетиоцима.

XVII
Управљач, с циљем спровођења мјера заштите, очу-

вања, уређења, унапређења, управљања и презентације 
Парка природе “Требевић”, обезбјеђује обиљежавање 
границе заштићеног подручја, осигуравање неометаног 
одвијања природних процеса и одрживог коришћења за-
штићеног подручја, праћење кретања и активности посје-
тилаца, вођење евиденције о природним вриједностима, те 
врши друге послове утврђене Законом и овом одлуком.

XVIII
Планови и програми уређења простора, шумске, во-

допривредне и друге основе и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено природно добро усагла-
сиће се са планом управљања из тачке XIV ове одлуке, као 
и режимима заштите који су успостављени овом одлуком.
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XIX

Средства за заштиту и развој Парка природе “Требе-
вић” обезбјеђују се из буџета Републике Српске у складу 
са постојећим средствима за те намјене, буџета јединица 
локалне самоуправе и из других извора финансирања у 
складу са Законом.

XX
Рок за оснивање јавне установе из тачке XII ове одлуке 

је три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

XXI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3481/22 Предсједник
21. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2119
На основу члана 23. став 2. и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о 

Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 187. сједници, 
одржаној 21.9.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ САВЈЕТОДАВНОГ ОДБОРА НАУЧНО-
ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I
Овом одлуком формира се Савјетодавни одбор Научно-

технолошког парка у Републици Српској.

II
Задатак Савјетодавног одбора из тачке I ове одлуке је 

пружање стручне савјетодавне подршке оснивачима Науч-
но-технолошког парка и Програму уједињених нација за 
развој - УНДП-у током реализације активности предвиђе-
них грантом за израду идејног и главног пројекта будућег 
Научно-технолошког парка у Републици Српској.

III
Савјетодавни одбор из тачке I ове одлуке чине пред-

ставници Министарства за научнотехнолошки развој, ви-
соко образовање и информационо друштво у име Владе Ре-
публике Српске, Универзитета у Бањој Луци, Иновационог 
центра Бања Лука и Научно-технолошког парка Београд у 
саставу:

1) Жељана Јовичић, Министарство за научнотехноло-
шки развој, високо образовање и информационо друштво,

2) Никола Драговић, Министарство за научнотехноло-
шки развој, високо образовање и информационо друштво,

3) Далибор Кесић, Универзитет у Бањој Луци,
4) Драго Гверић, Иновациони центар Бања Лука,
5) Гордана Даниловић Грковић, Научно-технолошки 

парк Београд.

IV
Састанци Савјетодавног одбора одржаваће се континуи-

рано, а међусобни односи, начин рада и одлучивања ближе 
се уређују Пословником о раду Савјетодавног одбора.

V
Савјетодавни одбор из тачке I ове одлуке за свој рад од-

говара Влади Републике Српске и дужан је родовно извје-
штавати Владу Републике Српске о свом раду.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3549/22 Предсједник
21. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2120
На основу члана 3. Закона о привредним друштвима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 
100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 5. став 1. тачка к) 
Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), Влада Републике Српске, 
у функцији Скупштине ЈП Завод за уџбенике и наставна 
средства а.д. Источно Ново Сарајево, на 187. сједници, одр-
жаној 21.9.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНИХ 

ЈЕДИНИЦА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ 
И НАСТАВНА СРЕДСТВА АД ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

I
У Одлуци о оснивању пословних јединица Јавног пре-

дузећа Завод за уџбенике и наставна средства а.д. Источно 
Ново Сарајево (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 94/16, 54/18, 77/20, 8/21 и 72/22) тачка I подтачка 17. 
мијења се и гласи:

“Јавно предузеће Завод за уџбенике и наставна средства 
а.д., Пословна јединица Књижара Билећа, са сједиштем у 
Ул. краља Александра број 52, Билећа”.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3477/22 Предсједник
21. септембра 2022. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 188. сједници, 
одржаној 29.9.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 

ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

1. Ненад Ћук, дипломирани економиста, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности замјеника директора Ре-
публичке управе цивилне заштите због истека периода на 
који је постављен.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3544/22 Предсједник
29. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 42. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 188. сједници, 
одржаној 29.9.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 

ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

1. Ненад Ћук, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности замјеника директора Републичке 
управе цивилне заштите на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3545/22 Предсједник
29. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.


