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О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ
ПАРКОВИМА

Члан 4.
За подручје националног парка доносе се сљедећи акти
и прописи:
а) просторни план подручја националног парка,
б) план управљања националним парком (у даљем тексту: план управљања) и
в) други прописи у складу са одредбама овог закона и
Закона о заштити природе.
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Члан 5.
(1) Послови заштите, развоја и управљања националним парковима су послови од општег интереса.
(2) Националним парком управља јавна установа.
(3) Јавну установу из става 2. овог члана оснива Република, у складу са законом који уређује систем јавних служби.

На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ

Проглашавам Закон о националним парковима, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 13. јула 2010. године - а Вијеће народа 23. јула 2010. године потврдило да усвојеним Законом о националним парковима није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици
Српској.

ЗАКОН

О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се питања од значаја за заштиту,
развој, унапређење, управљање, финансирање и одрживо
коришћење националних паркова на територији Републике
Српске (у даљем тексту: Република).
Члан 2.
(1) Национални паркови су подручја посебних природних вриједности и својстава од еколошког, научног, културног, историјског, образовног, здравствено-рекреативног и
туристичког значаја, која карактерише присуство репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких и
хидролошких појава и процеса, станишта и врста од посебног значаја, и припадајућих културно-историјских
вриједности.
(2) Национални паркови и у њима садржане природне
вриједности, природни ресурси и радом створене вриједности, укључујући и културно-историјске споменике, у
својини су Републике и као добра од општег интереса уживају посебну бригу и заштиту.

Члан 3.
Национални паркови у Републици проглашавају се посебним законом, под условима и у поступку како је прописано Законом о заштити природе.

II - УПРАВЉАЊЕ И ЗАШТИТА НАЦИОНАЛНИХ
ПАРКОВА

Члан 6.
(1) Органи јавне установе су управни одбор и директор.
(2) Управни одбор и директора именује и разрјешава
Влада Републике Српске, на приједлог министарства
надлежног за заштиту животне средине, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
(3) На надлежност, састав и избор органа јавне установе примјењује се закон који уређује систем јавних служби.

Члан 7.
(1) Јавна установа управља природним и културноисторијским вриједностима, земљиштем, објектима и другим непокретностима у својини Републике, која су јој пренесена на управљање и коришћење, у складу са законом
који прописује систем јавних служби и планским документима.
(2) Јавна установа обавља и послове:
а) управљања, заштите, гајења, унапређивања шума и
шумског земљишта, ловне и риболовне фауне, у складу са
овим и посебним законима из члана 3. овог закона,
б) организовања и пружања туристичко-угоститељских
услуга,
в) организовања истраживања у области заштите и развоја националног парка,
г) презентације и популаризације националног парка и
његових природних вриједности и културно-историјских
добара,
д) организовања пројектовања, изградње и одржавања
објеката који су у функцији заштите, унапређивања и презентације природних и културно-историјских добара наци-
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