РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

ПРАВИЛНИК
О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ,
ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ

Бања Лука, мај 2016. године

На основу члана 80. став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/14) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09,74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),
министaр за просторно уређење, грађевинарство и екологију д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ,
ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед знака заштите природе, поступак и услови
за његово коришћење.
Члан 2.
Знак заштите природе (у даљем тексту: Знак) користи се ради промовисања
заштите природе и идентификације службеног лица у поступку надзора и предузимања
мjера на заштити природе.
Члан 3.
(1) Знак се може користити на кружној или правоугаоној основи бијеле боје.
(2) Знак чине грчко мало слово phi (φ), које је тамно зелене боје на бијелој подлози
и на којем се налази седам косих линија тамнозелене боје, наизмјенично распоређених са
обе стране, а унутрашњост десне половине слова phi (φ) је свијетло зелене боје.
(3) Знак садржи слова: „Р“ и „С“ која представљају иницијале Републике Српске.
(4) Знак који има правоугаону основу испод слова phi (φ) садржи исписане ријечи:
„Заштита природе“, „Републике Српске“, словима црне боје, једне испод других.
(5) Знак који има кружну основу је оивичен танком линијом црне боје и око слова
phi (φ) кружно је исписан текст „Заштита природе Републике Српске“, словима црне боје.
(6) Елементи знака из става 2. овог члана представљају стабло дрвета са деблом,
гранама и листовима, лишћарских и четинарских врста, али и ријеке и њихове притоке,
што симболизује природу Републике Српске и изузетну биолошку разноврсност.
Члан 4.
(1) Оригинално графичко рјешење Знака са стандардом и пратећом
документацијом за штампу чува се у министарству надлежном за заштиту животне
средине (у даљем тексту: Министарство).
(2) Графички приказ Знака који има кружну основу, са димензијама, дат је у
Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(3) Графички приказ Знака који има правоугаону основу дат је у Прилогу 2. овог
правилника и чини његов саставни дио.

Члан 5.
Знак користе:
1) запослена стручна лица у заштићеним подручјима у обављању послова надзора и
спровођењу мјера заштите природе,
2) инспектори Републичке управе за инспекцијске послове и јединица локалне
самоуправе надлежни за заштиту животне средине (у даљем тексту: надлежни
инспектори),
3) службеници Министарства, за које то одреди министар,
4) службеници органа локалне самоуправе надлежни за послове заштите природе,
5) службеници Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног
насљеђа као и
6) удружења која се баве заштитом природе и промовисањем природних
вриједности.
Члан 6.
(1) Знак се користи на службеној одјећи, службеним возилима и пловилима,
информативно-едукативним таблама, писаним и електронским материјалима, као и на
рекламним материјалима.
(2) Знак који има правоугаону основу употребљава се у писаним и електронским
материјалима, меморандумима, на ковертама, печатима, визит картама, информативноедукативним таблама и рекламним материјалима.
(3) Знак који има кружну основу употребљава се на службеној одјећи и службеним
возилима или пловилима.
(4) Знак се израђује од платна, метала или штампан на папиру и користи се на
начин да буде уочљив и препознатљив.
Члан 7.
Запослена стручна лица у заштићеним подручјима из члана 5. тачка 1. овог
правилника, Знак користе на:
1) службеној одjећи, пришивен, односно причвршћен на лијевом рукаву или са
лијеве стране у висини груди,
2) на службеним возилима и пловилима тако да се Знак налази са лијеве стране,
3) на информативно-едукативним таблама, тако да се Знак поставља у горњем
лијевом или десном углу, одговарајућих димензија у зависности од величине табле и
4) на писаним и електронским записима тако да се Знак поставља у горњи лијеви
или десни угао.
Члан 8.
Надлежни инспектори користе знак заштите природе у облику значке.

Члан 9.
(1) Знак се не може користити у комерцијалне сврхе.
(2) Изузетно, управљачи заштићених подручја и других заштићених природних
вриједности могу користити Знак у комерцијалне сврхе.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Српске".

Број:
Датум:

МИНИСТАР
Сребренка Голић

ПРИЛОГ 1.

ЗНАК ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПРАВОУГАОНОЈ
ОСНОВИ

Основна величина знака Заштите природе Републике Српске размјере 1:1 износи
ширине 85 mm и висине 56 mm. Све остале размјере приликом употребе зависе од
конкретне апликације.

ПРИЛОГ 2.
ЗНАК ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА КРУЖНОЈ ОСНОВИ.
Основна величина кружног знака размјере 1:1 износи пречника / Φ 9 cm.
Све остале размјере приликом употребе зависе од конкретне апликације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ,
ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Правилника о изгледу знака за заштиту природе,
поступку и условима за његово коришћење садржан је у члану 80. став 2. Закона о
заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) према којем
министар надлежан за послове заштите животне средине доноси правилник којим се
детаљније прописују изглед знака, поступак и услови за његово коришћење и члану 82.
став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), који прописује да Министар представља министарство,
доноси прописе и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о
правима и дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из
дјелокруга министарства.
II УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
III РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА
Чланом 80. Закона о заштити природе прописана је обавеза доношења правилника
којим се дефинише изглед знака заштите природе, као и поступак и услови за његово
коришћење, а ради промовисања заштите природе и идентификације службеног лица у
поступку надзора и предузимања мјера на заштити природе.
Знак заштите природе симболизује природу Републике Српске, која се одликује
изузетном биолошком, геолошком и пејзажном разноврсношћу. Елементи Знака заштите
природе представљају стабло дрвета са деблом, гранама и листовима, лишћарских и
четинарских врста, али и ријеке и њихове притоке, што симболизује природу Републике
Српске и њену изузетну биолошку разноврсност.
Прописивања знака заштите природе Републике Српске има за циљ промоцију
заштите природе, те подстицање усмјерености човјека према природи и посвећености
њеном очувању.
Доношење овог правилника је неопходно за спровођење Закона о заштити природе.

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Члан 1. садржи основну одредбу којом се прописује предмет регулисања овог
правилника.
Члан 2. дефинише циљ коришћења знака за заштиту природе.

Чланом 3. описан је изглед знака за заштиту природе и његова симболика.
Члан 4. дефинише обавезу чувања оргиналног графичког рјешења Знака заштите
природе у министарству надлежном за заштиту животне средине, као и садржај Прилога 1.
и Прилога 2. овог Правилника.
Чланом 5. дефинисани су субјекти који користе Знак заштите природе.
Члан 6, 7. и 8. прописују начин употребе Знака за заштиту природе, те врсту
материјала која се користи за израду Знака.
Чланом 9. прописано је да се Знак заштите природе не може користити у
комерцијалне сврхе, изузев управљача заштићених подручја.
Чланом 10. прописује се ступање на снагу овог правилника.
V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА
Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за
поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса
за јавност, те ће бити објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију ради достављања примједаба и сугестија.
VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење овог правилника нису потребна додатна средства из буџета
Републике Српске.

