
На основу члана 60. став 3. и члана 101. став 1. Закона о заштити природе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 32. Статута Града Бања Лука 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14), а по претходно 

прибављеном Мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и 

природног насљеђа, брoj 07/1.20.30/625-224/15. од 06.04.2015. године, Скупштина града 

Бања Лука je, на 5. сједници, одржаној 26.12. и 27.12.2016. године, донијела  

О Д Л У К У  

I  

Овом одлуком Комплекс „Универзитетски град“ у Бањалуци, проглашава се заштићеним 

подручјем са одрживим коришћењем природних ресурса - категорија VI - објекти 

обликоване природе, под називом Споменик парковске архитектуре „Универзитетски 

град“ (у даљем тексту: Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“).  

II  

Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“ ставља се под заштиту у сврху 

очувања дендрофлоре, орнитофауне, објеката културно-историјског насљеђа, 

спостављања ботаничке баште и арборетума и обављања научних и наставних активности.  

III  

Споменик парковске архитектуре „Универзитетски град“ се налази на територији Града 

Бањалука, у насељу Борик, Мјесна заједница „Борик II“ и обухвата катастарске честице, 

к.ч. 1623/4, 1623/5, 1623/6 и 1623/17, К.О. Бањалука 6 (нови премјер), а по старом премјеру 

к.ч. 710/17, 710/21, 710/22 и 710/35 К.О. Бањалука (стари премјер), а укупне површине 

273.817 м2 .  

IV  

Положај заштићеног подручја приказан је на карти Граница обухвата Споменика 

парковске архитектуре „Универзитетски град“ која чини саставни дио ове одлуке.  

V  

На подручју Споменика парковске архитектуре „Универзитетски град“ установљава се 

режим заштите II и III степена, те се у складу са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о 

заштити природе (у даљем тексту: Закон), забрањује:  

У оквиру режима заштите II степена:  

- оштећивање дендрофлоре, цвјетњака и травњака,  



- промјена намјене површина осим за потребе уређења парковског дијела комплекса 

(искључиво према пројекту хортикултурног уређења),  

- уклањање и садња дендрофлоре, осим на основу пројекта хортикултурног уређења и 

услова Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у 

даљем тексту: Завод),  

- угрожавање и озљеђивање птица,  

- изградња објеката који нису планирани спроведбеним документима просторног уређења,  

- бацање и депоновање смећа и  

- бацање чврстог отпада у Врбас.  

У оквиру режима заштите III степена:  

- оштећивање дендрофлоре, цвјетњака и травњака,  

- оштећивање, угрожавање и уништавање парковског мобилијара и других структурних 

дијелова (ограде, капије, стубови, расвјета и друго),  

- промјена намјене површина осим за потребе уређења парковског дијела комплекса 

(искључиво према пројекту уређења) и усаглашено са спроведбеним документама 

просторног уређења,  

- уклањање и садња дендрофлоре, осим на основу пројекта хортикултурног уређења и 

услова Завода,  

- извођење земљаних и грађевинских радова, осим у функцији заштите и спровођења 

пројекта са циљем обнове и унапређења парковског дијела комплекса,  

- угрожавање и озљеђивање птица,  

- изградња објеката који нису планирани спроведбеним документама просторног уређења,  

- бацање и депоновање смећа и  

- бацање чврстог отпада у Врбас.  

VI  

На подручју Споменика парковске архитектуре „Универзитетски град“, у складу са 

чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене су сљедеће активности:  

У оквиру режима заштите II степена:  



- садња стабала, грмља, цвјетних култура, обнова травњака (према пројекту 

хортикултурног уређења), која има за циљ формирање арборетума,  

- санација стабала (дендрохирургија), њега и заштита стабала, грмља, цвјетних култура, 

травњака од болести и штеточина,  

- уклањање објеката и садржаја који су у нескладу са околином и  

- обиљежавање биљног материјала за потребе арборетума и ботаничке баште.  

У оквиру режима заштите III степена:  

- изградња и реконструкција објеката и садржаја који су у складу са циљевима заштите 

(према спроведбеним документима просторног уређења),  

- садња стабала, грмља, цвјетних култура, обнова травњака (према пројекту 

хортикултурног уређења),  

- санација стабала (дендрохирургија), њега и заштита стабала, грмља, цвјетних култура, 

травњака од болести и штеточина,  

- уклањање објеката и садржаја који су у нескладу са околином и  

- обиљежавање биљног материјала за потребе арборетума.  

VII  

Спомеником парковске архитектуре „Универзитетски град“ управља „Институт за 

генетичке ресурсе“ - организациона јединица Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: 

Управљач).  

VIII  

Управљач је дужан да:  

- чува, унапређује и промовише заштићено подручје,  

- проводи прописане режиме заштите,  

- припрема План управљања,  

- обиљежи заштићено подручје,  

- осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења заштићеног 

подручја,  



- води евиденцију о стању природних вриједности,  

- води евиденцију о људским активностима, дјелатностима и процесима који представљају 

фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља податке Заводу и 

Министарству надлежном за заштиту животне средине (у даљем тексту: Министарство),  

- у сарадњи са надлежним инспекцијама и органима безбједности, спречава активности и 

дјелатности које су у супротности са овом одлуком и представљају фактор угрожавања и 

девастације заштићеног подручја,  

- обезбиједи надзор над спровођењем услова и мјера заштите природе  

- обезбиједи чуварску службу и  

- обавља и друге послове утврђене законом и овом одлуком.  

IX  

Заштита, кориштење, управљање и развој Споменика парковске архитектуре 

„Универзитетски град“ проводи се на основу Плана управљања (у даљем тексту: План), 

који доноси скупштина јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност 

Министарства и стручно мишљење Завода.  

План се доноси у року од двије године од дана доношења Одлуке, а за припрему је 

одговоран управљач.  

План се доноси на период од 10 година.  

До доношења Плана управљања, заштита и управљање Спомеником парковске 

архитектуре „Универзитетски град“ спроводи се на основу програма за спровођење мјера 

управљања који доноси управљач, уз претходно прибављено мишљење Завода и 

сагласност Министарства.  

X  

Управљач је дужан да обезбиједи унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу 

са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби.  

Правилник из става 1. овог члана за Споменика парковске архитектуре „Универзитетски 

град“ управљач доноси уз сагласност јединице локалне самоуправе и по претходно 

прибављеном мишљењу Завода.  

XI  



Средства за заштиту и развој Споменика парковске архитектуре „Универзитетски град“ 

обезбјеђују се из буџета Републике Српске (у складу са постојећим средствима за те 

намјене), буџета Града Бања Лука и из других извора финансирања у складу са законом.  

XII  

Документа просторног уређења и други развојни планови и програми који обухватају ово 

заштићено подручје усаглашавају се са одредбама ове одлуке.  

XIII  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 

Бања Лука.  

Број: 07-013-510/16.  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Будимир Балабан, с.р. 

 


