
1626
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске и чл. 58 и 96, члана 177. став 2. и члана 181. ст. 
1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српс-
ке (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), а 
након разматрања Извјештаја Комисије за избор и имено-
вање, Народна скупштина Републике Српске, на Осамна-
естој редовној сједници, одржаној 7. октобра 2021. године, 
донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СПОЉНОГ ЧЛАНА ОДБОРА 
ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Ранку Карапетровићу престаје функција спољног члана 

Одбора за локалну самоуправу Народне скупштине Репу-
блике Српске.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-798/21 Предсједник
7. октобра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске и члана 58. став 1. алинеја 6, члана 96, члана 177. 
став 2. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скуп-
штине Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 66/20), а након разматрања Извјештаја Коми-
сије за избор и именовање, Народна скупштина Републике 
Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 7. ок-
тобра 2021. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ СПОЉНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Мирослав Бојић изабран је за спољног члана Одбора 

за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Срп-
ске.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-799/21 Предсједник
7. октобра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске и члана 58. став 1. алинеја 6, члана 75. став 2, члана 
177. став 2. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне 
скупштине Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 66/20), а након разматрања Извјештаја 
Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Репу-
блике Српске, на Осамнаестој редовној сједници, одржаној 
7. октобра 2021. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ СПОЉНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
СТАЊА У ОБЛАСТИ ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКОГ 

ОСИГУРАЊА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Ратко Трифуновић изабран је за спољног члана Одбора 

за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигу-
рања Народне скупштине Републике Српске.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-797/21 Предсједник
7. октобра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1629
На основу члана 60. став 5. Закона о заштити природе 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) и чла-
на 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 118/08), на приједлог 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију, а по претходно прибављеном мишљењу надлежних 
министарстава, Влада Републике Српске, на 139. сједници, 
одржаној 30.9.2021. године,  д о н о с и

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Четвртак, 14. октобар 2021. године
БАЊА ЛУКА

Број 92 Год. XXX

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 

“ВРЕЛА САНЕ”

I
Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје три 

карстна врела ријеке Сане, доњи ток ријеке Коране и пећи-
на Мрачај, као споменик природе, под називом Споменик 
природе “Врела Сане”.

II
Основне вриједности Споменика природе “Врела Сане” 

су изузетне хидролошке, хидрогеолошке, геоморфолошке и 
пејзажне карактеристике.

III
Споменик природе “Врела Сане” простире се на подру-

чју општинa Мркоњић Град и Рибник, у укупној површини 
од 320,69 ha.

IV
1) Опис спољне границе Споменика природе “Врела 

Сане” гласи:
Почетна тачка описа границе обухвата Споменика при-

роде “Врела Сане” полази из ломне тачке бр. 1 - 6406526, 
4907848; односно са споја граница катастарских општина 
(у даљем тексту: КО) Јасенови Потоци, Врбљани Доњи 1 
и Доња Пецка, гдје је уједно и граница општина Мркоњић 
Град и Рибник. Од ове тачке граница иде југоисточно грани-
цом катастарске честице (у даљем тексту: к.ч.) број: 1240/1 
(парцела је у обухвату) у КО Доња Пецка у општини Мрко-
њић Град, односно границом КО Доња Пецка и КО Јасено-
ви Потоци до ломне тачке бр. 2 - 6408217, 4907717; одакле 
граница обухвата иде на сјевер на границу к.ч. 1243 у КО 
Доња Пецка, те даље границом к.ч. 1243, 1098, 1095, 1096, 
1092, 1105, 1108, 1109, 1111, 1114, 1113, 1118, 1115, 1116, 
1134, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1174, 1166, 1167, 1168, 1169, 1240/1 
(парцеле су ван обухвата) до ломне тачке бр. 3 - 6409392, 
4908098, која се налази на граници КО Доња Пецка и КО 
Јасенови Потоци. Даље граница иде сјевероисточно грани-
цом КО Доња Пецка и КО Јасенови Потоци и истовремено 
границом к.ч. 1090 у КО Доња Пецка (парцела се налази у 
обухвату) до ломне тачке бр. 4 - 6409836, 4908324. Из ломне 
тачке бр. 4 граница иде оштро сјеверно границом к.ч. 1090, 
1229, 1070 и 1237 у КО Доња Пецка (парцеле су у обухва-
ту) све до ломне тачке бр. 5 - 6408810, 4908992, одакле иде 
западно на ломну тачку бр. 6 - 6408801, 4908997. Из лом-
не тачке 6 граница иде сјеверозападно границом к.ч. 1017 
и 1018 (парцеле су ван обухвата) до ломне тачке бр. 31 - 
6408673, 4908989; те даље на ломну тачку бр. 32 - 6408670, 
4908978, одакле даље наставља границом к.ч. 1028 (парце-
ла је ван обухвата) до ломне тачке бр. 30 - 6408633, 4908944. 
Из ове тачке граница иде праволинијски преко сљедећих 
ломних тачака: бр. 29 - 6408589, 4908930; бр. 28 - 6408510, 
4908831; бр. 27 - 6408420, 4908816. Даље граница наставља 
сјеверозападно границом к.ч. 1062 (парцела је ван обухва-
та) до ломне тачке бр. 26 - 6408408, 4908821, те даље право-
линијски на ломну тачку бр. 25 - 6408399, 4908827, одакле 
наставља границама к.ч. 1059, 1053, 1052, 1051, 1050, 1055, 
1056 (парцеле су ван обухвата) све до ломне тачке бр. 24 - 
6408345, 4909003. Затим граница наставља сјевероисточно 
на ломну тачку бр. 23 - 6408348, 4909006, те даље граница-
ма к.ч. 1049, 1048, 1047 (парцеле су ван обухвата) до лом-
не тачке бр. 42 - 6408419, 4909047, одакле даље наставља 
сјеверозападно ломним тачкама бр. 41 - 6408399, 4909057, 
бр. 40 - 6408362, 4909046, бр. 39 - 6408272, 4909053, бр. 
38 - 6408257, 4909064 и бр. 37 - 6408254, 4909069. Грани-
ца обухвата затим наставља западно границом к.ч. 1238 
(парцела је ван обухвата) до ломне тачке бр. 22 - 6408231, 
4909066, из које затим иде сјеверно на ломну тачку бр. 
21 - 6408223, 4909082 и даље јужно границама к.ч. 1238 
и к.ч. 805 (парцеле су у обухвату) до ломне тачке бр. 34 - 
6408145, 4909094. Из ове тачке граница обухвата праволи-
нијски пресијеца к.ч. 803 до ломне тачке бр. 33 - 6408144, 

4909098. Даље граница обухвата иде сјеверно границама 
к.ч. 803 и 800 (парцеле су ван обухвата) до ломне тачке 
бр. 44 - 6408116, 4909182 из које праволинијски пресијеца 
к.ч. 799 до ломне тачке бр. 20 - 6408067, 4909227. Грани-
ца затим иде ломним тачкама бр. 43 - 6408027, 4909239, 
бр. 19 - 6407961, 4909242, бр. 18 - 6407905, 4909221, бр. 
17 - 6407848, 4909205, бр. 35 - 6407814, 4909125, бр. 16 
- 6407780, 4909081, бр. 15 - 6407749, 4909081, бр. 14 - 
6407747, 4909083, бр. 7 - 6407662, 4908999, бр. 8 - 6407652, 
4909011 и бр. 9 - 6406994, 4909315. Из ломне тачке 9 гра-
ница иде јужно границом к.ч. 2944 у КО Врбљани Доњи 1 
(парцела је ван обухвата) до ломне тачке бр. 10 - 6406855, 
4909013, одакле даље иде границом парцела 2900, 2902, 
2900 и 2901 у КО Врбљани Доњи 1 (парцеле су ван обухва-
та) до ломне тачке бр. 11 - 6406811, 4908764, одакле гра-
ница иде праволинијски на ломну тачку бр. 12 - 6406806, 
4908736, пресијецајући праволинијски к.ч. 2582 у КО Вр-
бљани Доњи 1. Из ломне тачке бр. 12 граница обухвата 
иде западно границом к.ч. 2916 (парцела је у обухвату), те 
даље границом парцела к.ч. 2919, 2917, 2919, 2921, 2923, 
2924, 2929, 2931 и 2933 у КО Врбљани Доњи 1 (парцеле су 
ван обухвата), гдје излази на ломну тачку бр. 13 - 6406429, 
4908058, и одакле граница иде праволинијски на полазну 
тачку, односно на ломну тачку 1, пресијецајући праволи-
нијски к.ч. 2852 у КО Врбљани Доњи 1.

2) Дефинисање границе Споменика природе “Врела 
Сане” урађено је према дигиталним катастарским плано-
вима у размјери 1 : 1.000, 1 : 2.500 и 1 : 5.000, те границама 
катастарских општина и ломним тачкама.

V
На цјелокупној површини Споменика природе “Врела 

Сане” установљава се режим заштите II и III степена.

VI
1) Режим заштите II степена установљава се на просто-

ру од 267,48 hа и обухвата сливно подручје извора ријеке 
Сане, које се налази у обухвату заштићеног подручја, лије-
ву обалу ријеке Коране и подручје пећине Мрачај са кањон-
ским дијелом, а описано је према дигиталним катастарским 
плановима у размјери 1 : 1.000, 1 : 2.500 и 1 : 5.000, као и на 
основу ломних тачака, како слиједи:

2) Граница режима заштите II степена полази из ломне 
тачке бр. 1 - 6409675, 4908750, односно са крајњег источног 
дијела обухвата Споменика природе “Врела Сане” и споја 
к.ч. 970, 969 и 1229 у КО Доња Пецка. Даље граница режима 
заштите II стeпенa иде на запад, низводно, десном обалом 
ријеке Коране, границом к.ч. 1229 у КО Доња Пецка (пар-
цeла је у обухвату зоне) све до ломне тачке бр. 2 - 6407490, 
4908904. Даље граница из ове тачке иде праволинијски на 
ломну тачку бр. 3 - 6407473, 4908907, пресијецајући ријеку 
Корану и к.ч. 1229 у КО Доња Пецка. Даље граница зоне 
иде праволинијски преко ломних тачака бр. 4 - 6407435, 
4908911, бр. 5 - 6407399, 4908897 и бр. 6 - 6407388, 4908884, 
у којој граница излази на парцелу к.ч. 1239 у КО Доња Пец-
ка, односно на десну обалу ријеке Сане. Даље граница зоне 
иде низводно ријеком Саном, десном обалом, односно гра-
ницом к.ч. 1239 у КО Доња Пецка до ломне тачке бр. 7 - 
6407430, 4908964. Из ове тачке граница зоне иде границом 
к.ч. 1229 у КО Доња Пецка (парцела је у обухвату) до ломне 
тачке бр. 8 - 6407467, 4908909, а затим праволинијски иде 
источно на ломну тачку бр. 9 - 6407486, 4908912, пресије-
цајући парцелу к.ч. 1229. Даље граница зоне иде сјеверо-
западно границом к.ч. 1229 (парцела је обухвату) на ломну 
тачку бр. 10 - 6407454, 4908966, те даље праволинијски 
ломним тачкама бр. 11 - 6407510, 4908974, бр. 12 - 6407572, 
4908922, 13 - 6407625, 4908934, бр. 14 - 6407988, 4909147 и 
бр. 15 - 6408066, 4909199, у којој излази на границу к.ч. 799 
у КО Доња Пецка. Даље граница режима заштите II степе-
на иде границом к.ч. 799 (парцела је изван зоне) до ломне 
тачке бр. 16 - 6408066, 4909227, у којој излази на границу 
обухвата Споменика природе “Врела Сане”. Даље граница 
режима заштите II степена иде западно границом обухвата 
Споменика природе “Врела Сане” све до ломне тачке бр. 
17 - 6406788, 4908572. Из ове тачке граница иде границом 
к.ч. 2914 у КО Врбљани Доњи 1 (парцела је изван обух-
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вата зоне) све до ломне тачке бр. 18 - 6406810, 4908513, 
која се налази на граници Споменика природе. Из ове тачке 
граница режима заштите II степена иде границом Споме-
ника природе “Врела Сане” све до полазне тачке граница 
режима заштите II степена у ломној тачки бр. 1. Изузетно 
од описаног подручја режима заштите II степена, издвојене 
су к.ч. 2910 и 2912 у КО Врбљани Доњи 1, које припадају 
подручју под режимом заштите III степена.

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:

˗ експлоатација земље и минералних сировина,
˗ риболов,
˗ уништавање, чупање и ископавање врста биљака и 

гљива, издвојених као природне вриједности дефинисане 
прописом којим се утврђују строго заштићене и заштићене 
дивље врсте,

˗ узнемиравање, злостављање, озљеђивање и уништа-
вање 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 обје-

ката којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште, 
те угрозити локално становништво и биодиверзитет,

˗ изградња ловнотехничких објеката (ловачке куће, 
чеке, надстрешнице, колибе и др.),

˗ загађивање станишта, поготово отпадним канализа-
ционим 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 скла-
ду са посебним прописом,

˗ тровање дивљих животиња,
˗ промјена водног режима,
˗ изградња хидроенергетских објеката,
˗ извођење грађевинских радова који могу проузрокова-

ти значајне неповољне и трајне промјене геоморфолошких 
и хидролошких обиљежја,

˗ обављање дјелатности и предузимање других радњи 
којима се уништава природа, односно угрожавају станишта,

˗ прoмјена морфологије теренa,
˗ уклањање травнатог покривача са површинским 

слојем,
˗ уклањање субмерзне и приобалне вегетације, осим 

ради заштите и развоја заштићеног подручја,
˗ употреба хемијских средстава, осим ради активне за-

штите заштићеног подручја, у складу са посебним пропи-
сима,

˗ 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 саобраћај-

нице за превоз грађе и кретање механизације,
˗ сјеча шуме, осим ради унапређивања стања и очувања 

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 друга,

˗ загађивање подземних водених токова, језера и извора,

˗ испуштање, уношење и остављање отровних мате-
рија, 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 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,

˗ обиљежавање заштићеног подручја,
˗ испаша, односно кошење с циљем одржавања ливад-

ских и пашњачких површина,
˗ контролисано сакупљање гљива и зељастих биљака,
˗ коришћење шума и шумских производа у складу са 

шумскопривредном основом и прописом којим се утврђују 
услови коришћења и начина сакупљања осталих шумских 
производa,

˗ обиљежавање границе заштићеног подручја,
˗ санитарни и ванредни одстрел дивљачи,
˗ изградња хранилишта за дивљач,
˗ изградња путева, објеката туристичке инфраструкту-

ре, енeргетских, телекомуникационих инфраструктурних 
система, уз претходно мишљење Завода за заштиту кул-
турно-историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: 
Завод),

˗ минимално уређење и инфраструктурно опремање 
простора за потребе туризма и рекреације, без негативних 
утицаја на природне вриједности и станишта врста,

˗ традиционално коришћење простора од стране локал-
ног становништва,

˗ обнављање и одржавање путне мреже,
˗ одржавање и уређење објеката геонасљеђа, уз прет-

ходно мишљење Завода,
˗ туристичке посјете, организоване ђачке екскурзије.

IX
Режим заштите III степена, површине од 53,21 hа, обу-

хвата 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:
˗ спровођење мелиоративних активности које наруша-

вају природну динамику водног режима,
˗ сакупљање и коришћење строго заштићених дивљих 

биљних и животињских врста, осим у научноистраживачке 
сврхе ради унапређивања природних вриједности у складу 
са законским прописима,

˗ уношење алохтоних врста биљака, животиња и гљива,
˗ уношење инвазивних врста биљака, животиња и гљива,
˗ тровање дивљих животиња,
˗ прoмјена морфологије теренa,
˗ експлоатација земље и минералних сировина,
˗ отварање депонија отпада,
˗ 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,
˗ ометање, постављање непрописних знакова или 

скидање знакова којима се означава заштићено подру-
чје, риболовна зона, посебно станиште, ревир, ловиште 
и друга,
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˗ развој инфраструктуре која није усклађена са вријед-
ностима, потенцијалима и капацитетима заштићеног про-
стора намијењене развоју еколошког, руралног, здравстве-
ног, спортско-рекреативног вида и осталих видова туризма 
у складу са принципима одрживог развоја,

˗ изградња објеката за депоновање отпада и других обје-
ката којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште, 
те угрозити локално становништво и биодиверзитет,

˗ 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, осим у новооткривеном каналу гдје је дозвољено 
минимално проширење канала (помјерање камења које се 
обрушава) како се не би угрозила безбједност спелеолога 
и посјетилаца,

˗ све друге радње које на било који начин могу угрозити 
валоризоване вриједности подручја.

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

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

˗ изградња пјешачких стаза,
˗ изградња надстрешница, клупа за одмор, мјеста за ро-

штиљ,
˗ изградња новог моста на позицији старог моста преко 

ријеке Сане,
˗ реконструкција/ревитализација/обнављање постоје-

ћих мостова на ријеци Корани у аутентичном стилу,
˗ изградња паркинг-простора,
˗ обнављање, одржавање и градња путева у складу са 

просторно-планском и програмском документацијом,
˗ уређење и инфраструктурно опремање простора за 

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

˗ обиљежавање пјешачких стаза, путоказа и садржаја за 
одмор, газдовање шумама у складу са шумскопривредном 
основом,

˗ санитарни и ванредни одстрел дивљачи,
˗ изградња хранилишта за дивљач,
˗ презентација и популаризација природних вријед-

ности заштићеног добра,
˗ обиљежавање границе заштићеног подручја,
˗ успостављање мониторинга,
˗ испаша, односно кошење с циљем одржавања ливад-

ских 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 шумскопри-
вредном основом,

˗ управљање и газдовање шумама у приватној својини у 
складу са шумскопривредном основом за шуме у приватној 
својини,

˗ контролисано сакупљање ароматичног и љековитог биља, 
гљива и осталих плодова у складу са посебним прописима,

˗ научна истраживања,
˗ организовање васпитно-образовне и рекреативне ак-

тивности,
˗ 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 локал-

ног становништва,
˗ одржавање и уређење објеката геонасљеђа,
˗ туристичке посјете, организоване ђачке екскурзије.

XII
1) Управљање Спомеником природе “Врела Сане” по-

вјерава се Јавном предузећу шумарства “Шуме Републике 
Српске”, Шумском газдинству “Лисина” у Мркоњић Граду 
и Шумском газдинству “Рибник” у Рибнику (у даљем тек-
сту: Управљач).

2) Управљач у обављању послова управљања Спомени-
ком природе “Врела Сане” обезбјеђује спровођење пропи-
саних режима заштите и очување природног добра у складу 
са Законом и овом одлуком.

XIII
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Споменика 

природе “Врела Сане” спроводи се на основу плана управљања.
2) Управљач је дужан да у року од двије године од дана 

доношења ове одлуке припреми и достави Министар-
ству за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у 
даљем тексту: Министарство) 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.

XIV
1) До доношења плана управљања заштита и упра-

вљање Спомеником природе “Врела Сане” 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 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.

XVI
Управљач ради спровођења мјера заштите, очувања, 

уређења, унапређивања, управљања и презентације Спо-
меника природе “Врела Сане”, обезбјеђује обиљежавање 
границе заштићеног подручја, осигуравање неометаног 
одвијања природних процеса и одрживог коришћења заш-
тићеног подручја, праћење кретања и активности посјети-
лаца, вођење евиденције о природним вриједностима, те 
врши друге послове утврђене Законом и овом одлуком.

XVII
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 XIII ове одлуке, као 
и режимима заштите који су успостављени овом одлуком.

XVIII
Средства за заштиту и развој Споменика природе “Вре-

ла Сане” обезбјеђују се из буџета Републике Српске у скла-
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ду са постојећим средствима за те намјене, као и из буџета 
јединица локалне самоуправе и из других извора финанси-
рања у складу са Законом.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2917/21 Предсједник
30. септембра 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1630
На основу члана 15. став 1. тачка л) и члана 43. ст. 1. и 

3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), а у складу са тачком 5. 
Закључка Владе, број: 04/1-012-2-2478/21, од 20. августа 
2021. године, Влада Републике Српске, на 139. сједници, 
одржаној 30.9.2021. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

НАДЗОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I
1) Овом одлуком успоставља се систем за координацију 

надзора јавних предузећа у Републици Српској (у даљем 
тексту: систем за координацију) којима је додијељен статус 
предузећа од посебног интереса за Републику Српску, као 
и онима у којима Влада Републике Српске (у даљем тексту: 
Влада) врши функцију скупштине акционара (у даљем тек-
сту: посебно надзирана јавна предузећа).

2) Циљ ове одлуке је успостављање система за коор-
динацију у сврху јачања надзора и доприноса економском 
развоју Републике Српске.

II
1) Систем за координацију подразумијева оснивање 

организационе јединице за координацију надзора јавних 
предузећа у Генералном секретаријату Владе (у даљем 
тексту: Јединица), дефинисање задатака, кључних функ-
ција, одговорности и надлежности Јединице, утврђивање 
правила и процедура прикупљања и анализе података о 
пословању, оцјену усклађености економских и финан-
сијских показатеља пословања посебно надзираних јав-
них предузећа са стратешким политикама Републике 
Српске, те координацију свих активности јавног сектора 
директно повезаних са унапређењем рада посебно надзи-
раних јавних предузећа.

2) Поред Јединице, у систему за координацију учеству-
ју ресорна министарства и Инвестиционо-развојна банка 
Републике Српске (у даљем тексту: ИРБРС).

III
Успостављање система за координацију реализује се 

у складу са правилима и процедурама утврђеним актима 
Владе кроз шест међусобно зависних и повезаних фаза:

1. фаза: дефинисање основних елемената система за ко-
ординацију,

2. фаза: измјене одговарајућих прописа ради успоста-
вљања усклађености постојећег система надзора са систе-
мом за координацију прописаним овом одлуком и начина 
сарадње Јединице са ресорним министарствима и ИРБРС,

3. фаза: иницирање активности надзора, праћења и мо-
ниторинга посебно надзираних јавних предузећа,

4. фаза: мониторинг економских и финансијских пока-
затеља посебно надзираних јавних предузећа,

5. фаза: анализа и оцјена економских и финансијских 
показатеља посебно надзираних јавних предузећа,

6. фаза: управљање резултатима анализа кроз давање 
препорука ресорним министарствима и посебно надзира-
ним јавним предузећима.

IV
1) Циљ прве фазе насловљене као “Дефинисање основ-

них елемената система за координацију” јесте оснивање 
Јединице и координација са ресорним министарствима и 
ИРБРС.

2) У сврху спровођења прве фазе успостављања систе-
ма за координацију Генерални секретаријат Владе доноси 
Правилник о измјенама и допунама Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних мјеста у Генералном се-
кретаријату Владе, којим се уређују радна мјеста државних 
службеника и намјештеника, потребан број извршилаца, 
као и општи и посебни услови за радна мјеста државних 
службеника и намјештеника у Јединици.

V
1) Циљ друге фазе насловљене као “Измјене одго-

варајућих прописа ради успостављања усклађености 
постојећег система надзора са системом за координацију 
прописаним овом одлуком и начина сарадње Јединице са 
ресорним министарствима и ИРБРС” јесте усклађивање 
постојећег надзора над радом јавних предузећа са систе-
мом за координацију, дефинишући јасно сарадњу Јединице 
са ресорним министарствима и ИРБРС.

2) У сврху спровођења друге фазе детаљно ће бити ана-
лизиран постојећи правни оквир, те припремљене његове 
измјене како би се систем надзора над радом јавних преду-
зећа додатно унаприједио и ојачао.

VI
1) Циљ треће фазе насловљене као “Иницирања актив-

ности надзора, праћења и мониторинга посебно надзира-
них јавних предузећа” јесте расподјела одговорности у свр-
ху успјешног надзора.

2) У сврху спровођења треће фазе, приступа се утврђи-
вању начина координације и сарадње учесника у систему 
координације, садржинско одређење образаца за извјешта-
вање, израда ИТ платформе и стручна обука запослених.

VII
1) Циљ четврте фазе насловљене као “Мониторинг 

економских и финансијских показатеља посебно надзира-
них јавних предузећа” јесте прикупљање података о ре-
зултатима пословања посебно надзираних јавних предузе-
ћа, извршењу планова и њиховом доприносу стратешком 
развоју.

2) У сврху спровођења четврте фазе, приступа се упо-
ређивању и анализирању података о финансијским ре-
зултатима посебно надзираних јавних предузећа, те фор-
мирању базе података и успостављању Регистра јавних 
предузећа.

VIII
1) Циљ пете фазе насловљене као “Анализа и оцјена 

економских и финансијских показатеља посебно надзира-
них јавних предузећа” јесте израда анализа о финансијским 
позицијама посебно надзираних јавних предузећа.

2) У сврху спровођења пете фазе, приступа се анали-
зи основних финансијских извјештаја посебно надзираних 
јавних предузећа, рацио-анализи финансијске позиције по-
себно надзираних јавних предузећа, оцјени финансијског 
потенцијала, оцјени усклађености с јавним политикама, те 
извјештавању Владе.

IX
1) Циљ шесте фазе насловљене као “Управљање ре-

зултатима анализа кроз давање препорука ресорним ми-
нистарствима и посебно надзираним јавним предузећима” 
јесте предлагање препорука за унапређење успјешности 
рада и финансијских показатеља посебно надзираних јав-
них предузећа.

2) У сврху спровођења шесте фазе, приступа се тума-
чењу показатеља у односу на одређене стандарде, те да-
вању препорука у креирању политика посебно надзираних 
јавних предузећа.


