
II

Предузеће се задужује под сљедећим условима:

а) рок отплате 12 мјесеци са грејс периодом од шест
мјесеци који је укључен у рок отплате,

б) каматна стопа до 7% на годишњем нивоу,

в) трошкови обраде кредитног захтјева до 0,20% од
одобреног кредита,

г) начин отплате: једнаки мјесечни ануитети.

III

Новчана потраживања по одобреном кредиту обезбје-
ђују се сљедећим инструментима:

- мјенице са мјесечном изјавом,

- укњижба хипотеке на некретнинама у корист послов-
не банке и

- изјава Владе Републике Српске с којом се потврђује
да у случају да ЈП “Робне резерве Републике Српске” не
буду могле сервисирати обавезе према банкама у уговоре-
ним роковима, исте ће преузети Влада Републике Српске.

IV

Плаћања обавеза по кредиту, једнократна накнада по
обради кредитног захтјева, обрачунате камате на одобрени
кредит и отплата кредита вршиће се из текућих прилива
средстава које Предузеће оствари у 2013. години.

V

За спровођење ове одлуке задужује се ЈП “Робне резер-
ве Републике Српске” а.д. Бања Лука.

VI

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3064/12 Предсједник
27. децембра 2012. године Скупштине,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 33. став 2. Закона о заштити природе
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и
59/08), члана 22. алинеја 12. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 27.
фебруара 2013. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОД Л У К У

О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 

“ВАГАНСКА ПЕЋИНА”

I

Овом одлуком ставља се под заштиту Ваганска пећина,
на територији општине Шипово, као Споменик природе (у
даљем тексту: Споменик природе “Ваганска пећина”), као
подземни хоризонтални облик карстног рељефа.

II

Споменик природе “Ваганска пећина” налази се у засе-
оку Ваганац, село Стројице, општина Шипово. 

На основу података пописног катастра, улаз у Ваганску
пећину налази се на парцели број 2403 КО Ваган, а пред-
метни локалитет у површини од 12 хектара налази се на
парцелама бр. 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 и 2626/1 КО
Ваган.

На заштићеној површини Споменика природе “Ваган-
ска пећина” у оквиру режима заштите II степена у складу
са чланом 36. став 1. тачка е) Закона о заштити природе (у
даљем тексту: Закон) забрањује се:

- индустријска експлоатација минералних и немине-
ралних сировина на цијелом подручју, осим ако није ријеч
о стратешким сировинама, при чему одлуку доноси надле-
жни орган у складу са Законом о рударству,

- примарна прерада и претконцентрација сировина,
осим у случају стратешког интереса, при чему се утврђују
посебни услови заштите животне средине,

- депоновање примарних и секундарних јаловина,
комуналног, индустријског и другог отпада и вишкова
земље са откопа на заштићеном подручју,

- изградња индустријских, инфраструктурних, при-
вредних, хидротехничких и других објеката чији рад и
постојање могу изазвати неповољне промјене квалитета
земљишта, вода, ваздуха, живог свијета, љепоте предјела,
културних добара и њихове околине,

- промјена намјена површина, изузев промјена које
проистичу из програмских докумената,

- градња стамбених, економских помоћних објеката
пољопривредних домаћинстава и викенд-објеката изван
грађевинских подручја утврђених посебним планским и
урбанистичким документима, односно градња објеката
пољопривредних домаћинстава изван постојећих грађе-
винских парцела до доношења тих докумената,

- просијецање било које нове саобраћајнице, уколико
није утврђена важећим просторним или урбанистичким
планом или гранским основима који су усаглашене са
режимима и мјерама заштите подручја,

- узимање фосилоносних материјала са геолошких
профила,

- свака промјена постојеће морфологије терена и водо-
тока, превођење вода једног у други водоток и измјена
хидродинамичних карактеристика и режима водотока без
сагласности надлежних институција,

- извођење хидрогеолошких радова без сагласности
Републичког завода за заштиту културно-историјског и
природног насљеђа (у даљем тексту: Завод) и Управљача,

- каптирање извора, изградња хидротехничких објеката
(акумулација, брана и др.), укључујући и регулацију водо-
тока,

- свако преграђивање водотока и изградња нових риб-
њака,

- формирање депонија било ког отпада,

- формирање мрциништа на подручју отвореног карста,

- складиштење, депоновање и бацање комуналног
отпада и отпадних материјала свих врста ван мјеста одре-
ђених за ту намјену, као и нерегулисано формирање мрци-
ништа и одлагање стајског ђубрива,

- руковање отровним хемијским материјама, нафтним
дериватима и другим опасним материјама,

- уништавање шумских комплекса и њихово уситњава-
ње,

- чиста сјеча у природним састојинама и крчење шума,
кресање лисника и прекомјерно коришћење дрвне масе у
односу на циљеве и принципе газдовања шумама,

- крчење шума и обављање других радњи на мјестима
и на начин који могу изазвати процесе јаке и ексцезивне
водне ерозије и неповољне промјене предјела,

- преоравање природних ливада и пашњака,

- садња, засијавање и насељавање врста биљака стра-
них за природни живи свијет овог подручја, осим за потре-
бе спречавања ерозије и клизишта,

- сакупљање и коришћење заштићених дивљих биљних
и животињских врста,

- уништавање дивљих врста биљака и животиња
заштићених као природне ријеткости или других законски
регулисаних категорија,

- насељавање врста животиња страних за природни
живи свијет овог подручја у слободном простору.
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На заштићеној површини Споменика природе “Ваган-
ска пећина” у оквиру режима заштите II степена дозвоље-
но је:

- вршити научна истраживања,

- вршити пољопривредну производњу домаћинстава у
индивидуалном режиму,

- подизати аутохтоне састојине лишћара на површина-
ма под шикарама и шибљацима, ако су услови повољни, уз
очување постојеће аутохтоне вегетације, 

- изградња нових објеката и извођење радова који су у
функцији презентације и заштите заштићеног природног
добра, уређење саобраћајница, прихватних површина и
друго у складу са стручним основом или одговарајућим
планским актом Споменика природе,

- задржавање постојећих траса саобраћајница, а може
се предвидјети и асфалтирање искључиво оних саобраћај-
ница које ће водити до планираног паркинга да би се омо-
гућило повезивање насеља и постојеће локације посебне
намјене,

- задржавање електромреже подручја на постојећим
правцима док се не стекну услови за њену реконструкцију
у цјелини или дијеловима уз обавезно каблирање, 

- прикључивање нових објеката уз обавезно каблирање
на мјестима гдје се нарушава амбијентална цјелина и

- јавно освјетљење на урбанизованим површинама које
може имати искључиво пејзажни карактер уз употребу
одговарајућих свјетлосних тијела.

III

Спомеником природе “Ваганска пећина” управља
Општина Шипово (у даљем тексту: Управљач), а управља-
ње може да повјери и другом правном лицу.

IV

Заштита и развој Споменика природе “Ваганска пећи-
на” спроводи се на основу Програма за спровођење мјера
управљања (у даљем тексту: Програм управљања) .

Програм управљања садржи: планиране активности за
реализацију циљева управљања прописаних Законом и
мјера управљања прописаних овом одлуком, те активности
за уређење и опремање Споменика природе “Ваганска
пећина” са динамиком реализације активности.

V

Управљач у обављању послова управљања Спомени-
ком природе “Ваганска пећина” обезбјеђује спровођење
прописаних режима заштите и очувања природног добра,
припрема и доноси Програм управљања, који се доноси на
период од пет година, уз претходно прибављено мишљење
Завода и сагласност министарства надлежног за заштиту
животне средине (у даљем тексту: Министарство).

На основу Програма управљања, доноси се годишњи
програм управљања, чији се задаци и послови реализују у
текућој години, са динамиком њиховог извршавања и
висином потребних средстава.

Управљач подноси Министарству извјештај о оствари-
вању Програма управљања из тачке VI ове одлуке до 15.
децембра за текућу годину.

VI

Прије истека периода на који се доноси Програм упра-
вљања, Управљач подноси Министарству приједлог плана
управљања, ради упућивања на усвајање Влади Републике
Српске.

Израду плана управљања Управљач повјерава струч-
ним, односно научним институцијама овлашћеним за ове
послове.

План управљања доноси се на период од 15 година.

Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће
године за претходну годину.

VII

Управљач у обављању послова управљања Спомени-
ком природе “Ваганска пећина” обезбјеђује обиљежавање
овог споменика природе, подјелу катастарских честица
према утврђеној зони заштите и доноси правила унутра-
шњег реда ради ефикасније заштите овог споменика при-
роде, уз претходно прибављено мишљење Завода и сагла-
сност Министарства.

Правилима из подтачке 1. овe тачке утврђују се прави-
ла за спровођење режима заштите и развоја, и то: поста-
вљање информативних и других ознака, мјере заштите
приликом обављања научних истраживања и извођења
истражних радова, услови за обављање дозвољених дје-
латности и посебне мјере и ограничења у спровођењу
режима заштите.

Правила из подтачке 1. ове тачке и друге неопходне
информације за спровођење режима заштите Управљач
јавно оглашава, на начин да буду доступна корисницима и
посјетиоцима.

VIII

Управљач ће уз претходно прибављено мишљење Заво-
да и сагласност Министарства донијети Програм управља-
ња у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове
одлуке, а годишњи програм у року од 90 дана од дана сту-
пања на снагу Програма.

До доношења Програма управљања, Управљач може
послове управљања обављати према Привременом програ-
му управљања, који доноси у року од 60 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке, такође уз претходно прибавље-
но мишљење Завода и сагласност Министарства.

IX 

Планови и програми уређења простора, шумски, водо-
привредни и други основ и програми који обухватају подруч-
је гдје се налази заштићено природно добро усагласиће се са
Програмом управљања из тачке V ове одлуке, као и режими-
ма заштите прописаним овом одлуком.

X

Средства за заштиту и развој Споменика природе
“Ваганска пећина” обезбјеђују се из буџетских средстава
Општине, прихода Управљача и из других извора у складу
са законом.

XI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-442/13 Предсједник
27. фебруара 2013. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број
17/13, од 28. фебруара 2013. године, објављен је Правил-
ник о измјенама и допунама Правилника о примјени Зако-
на о порезу на добит са прилогом Обрасци пореских при-
јава, и то:

- Годишња пријава пореза на добит - Образац 1101 и
додатак пријави Образац 1102;

- Аконтациона пријава пореза на добит - Образац 1104.

Грешком Министарства финансија достављена је
на објаву погрешна Годишња пријава пореза на добит -
Образац 1101 и Додатак пријави Образац 1102. Узимајући
у обзир претходно, даје се:

Исправка
техничке грешке

и објављују се Годишња пореска пријава пореза на
добит - Образац 1101 и Додаци пријави - Образац 1102.

Број: 06.05/020-501-1/13
11. марта 2013. године Помоћник министра,
Бања Лука Јово Радукић, с.р.
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