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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3318/17 Предсједница
21. децембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 26. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 157. 
сједници, одржаној 21.12.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 

РЕСОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У МИНСТАРСТВУ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Лукић (Страхиње) Славица, дипломирани правник из 
Бијељине, поставља се за помоћника министра за Ресор ло-
калне самоуправе у Министарству управе и локалне само-
управе на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3319/17 Предсједница
21. децембра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 76. став 3. Закона о заштити приро-

де (“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, 121/12, 15/16 и 57/16), министaр за просторно уређе-
ње, грађевинарство и екологију, 28. децембра 2017. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОБИЉЕЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНИХ 

ПОДРУЧЈА

Члан 1.
Овим правилником детаљније се прописује начин 

обиљежавања заштићених подручја.

Члан 2.
(1) Обиљежавање заштићених подручја у складу са За-

коном о заштити природе (у даљем тексту: Закон) врши се 
на начин да се обиљежава граница заштићеног подручја и 
граница зона заштите.

(2) Обиљежавање заштићених подручја врши се и по-
стављањем ознаке у заштићеном подручју.

Члан 3.
(1) Ознака у заштићеном подручју (у даљем тексту: 

oзнака) израђује се од метала, дрвета или камена, по пра-
вилу је правоугаоног облика, величине најмање 25 cm ∙ 
35 cm и поставља се на погодну основу или држач, на 
прилазу, односно на мјесту улаза у заштићено подручје, 
као и на другим погодним мјестима у заштићеном по-
дручју.

(2) Величина oзнаке из става 1. овог члана за обиљежа-
вање улаза у националне паркове је најмање 200 cm ∙ 300 
cm.

(3) Основна боја oзнаке, зависно од материјала од којег 
је израђена, може бити бијела, жута, смеђа или природна 
боја материјала, а боја текста може бити црна или бијела, 
зависно од боје подлоге.

(4) Текстуални садржај на oзнаци исписује се на срп-
ском језику, ћириличким писмом, заједно са преводом на 

енглески језик, нарочито на ознакама улаза или прилаза за-
штићеном подручју.

Члан 4.
(1) Ознака садржи: 
1) категорију заштићеног подручја,
2) назив заштићеног подручја.
(2) На ознаку се може поставити и знак заштите при-

роде утврђен прописом о изгледу знака заштите природе, 
поступку и условима за његово коришћење, назив упра-
вљача, као и знак (амблем) заштићеног подручја, кратак 
информативни текст и графички приказ заштићеног по-
дручја.

Члан 5.
Обиљежавање заштићеног подручја, за које Влада до-

носи рјешење о претходној заштити у складу са Законом, 
врши се у складу са чл. 3. и 4. овог правилника.

Члан 6.
(1) Обиљежавање границе заштићеног подручја врши 

се:
1) на живом стаблу,
2) на хумки са дрвеним стубом, ако нема живих стабала, 
3) на стабилном крупном камену (камен станац),
4) на другом погодном мјесту (ограда, бандера, ивичњак 

и сл.).
(2) Ознаку за обиљежавање границе представљају три 

хоризонталне линије у којима је ширина линије 20 mm, 
међусобни размак између линија 15 mm, а дужина линија 
је од 10 cm до 20 cm, зависно од величине подлоге на којој 
се пише. 

(3) Линије се извлаче масном бијелом бојом и имају 
праве и оштро одсјечене ивице. 

(4) Ознака за обиљежавање границе из става 2. овог 
члана поставља се по линији катастарског разграниче-
ња, на стаблу, односно стубовима, камењу, ивичњацима, 
огради или на други начин и обиљежава се на таквим од-
стојањима да се треба догледати, уколико за то постоји 
могућност. 

Члан 7.
Обиљежавање граница зона заштићеног подручја врши 

се на начин прописан чланом 5. овог правилника, с тим што 
је ознака границе зоне:

1) за режим заштите I степена: једна хоризонтална ли-
нија бијеле боје, са арапским бројем 1 у средини, изнад ли-
није,

2) за режим заштите II степена: једна хоризонтална 
линија бијеле боје, са арапским бројем 2 у средини, изнад 
линије,

3) за режим заштите III степена: једна хоризонтална 
линија бијеле боје, са арапским бројем 3 у средини, изнад 
линије.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-2483/17
28. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 59. став 2. и члана 60. став 3. Закона о 

заштити ваздуха (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 124/11 и 46/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 27. де-
цембра 2017. године,  д о н о с и


