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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ
О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О НА ЦИ О НАЛ НИМ 

ПАР КО ВИ МА
Про гла ша вам За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма, ко ји је

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де -
сет осмој сјед ни ци, одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не - а Вије -
ће на ро да 23. ју ла 2010. го ди не по твр ди ло да усво је ним За -
ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма ни је угро жен ви тал ни на -
ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.
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З А  КО Н
О НА ЦИ О НАЛ НИМ ПАР КО ВИ МА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ
Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пи та ња од зна ча ја за за шти ту,
раз вој, уна пре ђе ње, упра вља ње, фи нан си ра ње и одр жи во
ко ри шће ње на ци о нал них пар ко ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка).

Члан 2.
(1) На ци о нал ни пар ко ви су под руч ја по себ них при род -

них ври јед но сти и свој ста ва од еко ло шког, на уч ног, кул тур -
ног, исто риј ског, обра зов ног, здрав стве но-ре кре а тив ног и
ту ри стич ког зна ча ја, ко ја ка рак те ри ше при су ство ре пре -
зен та тив них би о ло шких, ге о мор фо ло шких, ге о ло шких и
хи дро ло шких по ја ва и про це са, ста ни шта и вр ста од по -
себ ног зна ча ја, и при па да ју ћих кул тур но-исто риј ских
вријед но сти.

(2) На ци о нал ни пар ко ви и у њи ма са др жа не при род не
ври јед но сти, при род ни ре сур си и ра дом ство ре не ври јед -
но сти, укљу чу ју ћи и кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке, у
сво ји ни су Ре пу бли ке и као до бра од оп штег ин те ре са ужи -
ва ју по себ ну бри гу и за шти ту.

Члан 3.
На ци о нал ни пар ко ви у Ре пу бли ци про гла ша ва ју се по -

себ ним за ко ном, под усло ви ма и у по ступ ку ка ко је про пи -
са но За ко ном о за шти ти при ро де.

Члан 4.
За под руч је на ци о нал ног пар ка до но се се сље де ћи ак ти

и про пи си:
а) про стор ни план под руч ја на ци о нал ног пар ка,
б) план упра вља ња на ци о нал ним пар ком (у да љем тек -

сту: план упра вља ња) и
в) дру ги про пи си у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и

За ко на о за шти ти при ро де.
II - УПРА ВЉА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА НА ЦИ О НАЛ НИХ 

ПАР КО ВА
Члан 5.

(1) По сло ви за шти те, раз во ја и упра вља ња на ци о нал -
ним пар ко ви ма су по сло ви од оп штег ин те ре са.

(2) На ци о нал ним пар ком упра вља јав на уста но ва.
(3) Јав ну уста но ву из ста ва 2. овог чла на осни ва Ре пу -

бли ка, у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је си стем јав них слу -
жби.

Члан 6.
(1) Ор га ни јав не уста но ве су управ ни од бор и ди рек тор.
(2) Управ ни од бор и ди рек то ра име ну је и ра зр је ша ва

Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на при је длог ми ни стар ства
надле жног за за шти ту жи вот не сре ди не, на кон спро ве де -
ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

(3) На над ле жност, са став и из бор ор га на јав не уста но -
ве при мје њу је се за кон ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 7.
(1) Јав на уста но ва упра вља при род ним и кул тур но-

исто риј ским ври јед но сти ма, зе мљи штем, објек ти ма и дру -
гим не по крет но сти ма у сво ји ни Ре пу бли ке, ко ја су јој пре -
не се на на упра вља ње и ко ри шће ње, у скла ду са за ко ном
ко ји про пи су је си стем јав них слу жби и план ским до ку мен -
ти ма.

(2) Јав на уста но ва оба вља и по сло ве:
а) упра вља ња, за шти те, га је ња, уна пре ђи ва ња шу ма и

шум ског зе мљи шта, лов не и ри бо лов не фа у не, у скла ду са
овим и по себ ним за ко ни ма из чла на 3. овог за ко на,

б) ор га ни зо ва ња и пру жа ња ту ри стич ко-уго сти тељ ских
услу га,

в) ор га ни зо ва ња ис тра жи ва ња у обла сти за шти те и ра -
з во ја на ци о нал ног пар ка,

г) пре зен та ци је и по пу ла ри за ци је на ци о нал ног пар ка и
ње го вих при род них ври јед но сти и кул тур но-исто риј ских
до ба ра,

д) ор га ни зо ва ња про јек то ва ња, из град ње и одр жа ва ња
обје ка та ко ји су у функ ци ји за шти те, уна пре ђи ва ња и пре -
зен та ци је при род них и кул тур но-исто риј ских до ба ра на ци -
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