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На основу члана 60. став 2. тачка г) Закона о заштити 

природе (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) 
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени 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 87. сједници, 
одржаној 10.9.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ “ОРЈЕН”

I
Овом одлуком проглашава се подручје Орјена и Бије-

ле горе на територији града Требиња, у категорији V - за-
штићени пејзажи - парк природе (у даљем тексту: Парк 
природе “Орјен”).

II
1) Основна геолошка и геоморфолошка вриједност 

Парка природе “Орјен” је карстни рељеф, и то посебно 
подземни карстни рељеф, који је највећим дијелом пред-
стављен објектима јамског и понорског типа.

2) Изузетна миколошка, флористичка и вегетацијска 
разноврсност огледа се у присуству бројних ендемичних, 
реликтних, ријетких и угрожених врста. Посебну вријед-
ност чине ендемо-реликтне шуме мунике, врсте која пред-
ставља субендем јужних Апенина и југоисточних Динари-
да, као и илирске букове шуме.

3) Регистровано је присуство бројних врста птица, ау-
тохтоних и алохтоних врста ихтиофауне, водоземаца, гми-
заваца и сисара.

III
Парк природе “Орјен” простире се на подручју града 

Требиња, у укупној површини од 16.715,83 ha.

IV
1) Опис спољне границе Парка природе “Орјен” гласи:
Граница Парка природе “Орјен” полази са споја ката-

старских општина (у даљем тексту: КО) Коњско и Жупа, 
на граници са Црном Гором, односно са ломне тачке бр. 
1 - 6543748, 4720884, одакле граница даље иде сјевероисто-
чно границом КО Ластва и уједно државном границом са 
Црном Гором, до споја са границом КО Жупа на граници са 
Црном Гором. Даље, граница наставља источно границом 

КО Жупа и уједно државном границом са Црном Гором све 
до Билећког језера, односно од ломне тачке бр. 2 - 6541225, 
4732550. Од ове тачке граница наставља јужно путем и гра-
ницом катастарских честица (у даљем тексту: к.ч.) 1706, 
532/1 у КО Жупа (парцеле су у обухвату). Даље граница 
наставља границом к.ч. 1672/2 у КО Жупа (парцела је изван 
обухвата) до ломне тачке бр. 3 - 6541458, 4731620. Даље 
граница иде јужно праволинијски преко к.ч. 536/1 до лом-
не тачке бр. 4 - 6541472, 4731508, одакле граница наста-
вља јужно границом к.ч. 1672/3 у КО Жупа (парцела је 
изван обухвата) све до споја са к.ч. 1677, гдје граница даље 
наставља границом к.ч. 1677 у КО Жупа (парцела је изван 
обухвата) све до споја са к.ч. 1679 у ломној тачки бр. 5 - 
6541589, 4730008. Од ове тачке граница иде праволинијски 
југозападно до ломне тачке бр. 6 - 6541581, 4730002, одакле 
даље наставља јужно границама к.ч. 1679, 264, 254, 740, 
292, 231, 229, 228 у КО Жупа (парцеле су изван обухвата), 
а затим границом к.ч. 293 и 240/5 у КО Жупа (парцеле су у 
обухвату) до ломне тачке бр. 7 - 6541683, 4729096. Од ове 
тачке граница иде југозападно праволинијски преко к.ч. 288 
у КО Жупа све до ломне тачке бр. 8 - 6541681, 4729093, ода-
кле граница иде сјеверозападно границама к.ч. 600 и 2809/1 
у КО Ластва (парцеле су у обухвату) све до ломне тачке 
бр. 9 - 6537041, 4729417. Од ове тачке граница наставља 
низводно, средином ријеке Требишњице све до ломне тачке 
бр. 10 - 6532054, 4729006 и споја са границом КО Арслана-
гића Мост. Даље граница наставља сјеверозападно, низвод-
но ријеком Требишњицом и уједно границом КО Арслана-
гића Мост све до ломне тачке бр. 11 - 6531848, 4729147, 
гдје се граница ломи на југозапад и наставља границом КО 
Арсланагића Мост све до споја са границом КО Коњско. 
Даље граница наставља југоисточно границом КО Коњско 
све до ломне тачке бр. 12 - 6535447, 4721013. Даље граница 
иде југоисточно границом КО Коњско до ломне тачке бр. 
13 - 6535575, 4720941 и споја са границом КО Благојевић 
Село. Од ове тачке граница иде југозападно границом КО 
Благојевић Село до ломне тачке бр. 14 - 6535483, 4720942. 
Од ове тачке граница иде локалним путем, преко ломних 
тачака 15 - 6535230, 4720840; 16 - 6535115, 4720641; 17 
- 6535092, 4720352; 18 - 6535100, 4720320; 19 - 6535066, 
4719230; 20 - 6535046, 4718931; 21 - 86535198, 4718581; 22 - 
6535218, 4718211; гдје се спаја са магистралним путем Тре-
биње - Херцег Нови у ломној тачки 23 - 6535257, 4717881. 
Даље граница наставља југоисточно магистралним путем 
Требиње - Херцег Нови, односно преко ломних тачака 24 
- 6535412, 4717775; 25 - 6535583, 4717384; 26 - 6535553, 
4716666; 27 - 6535678, 4715876; 28 - 6535759, 4715621; 29 
- 6535760, 4715453; 30 - 6535788, 4715405, 31 - 6535779, 
4715364; 32 - 6535737, 4715293; 33 - 6535811, 4714739; 34 
- 6536158, 4713932. У ломној тачки 34 - 6536158, 4713932 
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граница напушта магистрални пут и југозападно иде пра-
волинијски до ломне тачке 35 - 6536096, 4713809 и споја са 
границом КО Граб. Даље граница иде југоисточно грани-
цом КО Граб и истовремено државном границом са Црном 
Гором до споја са границом КО Благојевић Село, те даље 
границом КО Благојевић Село и уједно државном грани-
цом са Црном Гором до споја са границом КО Коњско и 
даље наставља границом КО Коњско и уједно државном 
границом са Црном Гором на полазну тачку.

2) Дефинисање границе Парка природе “Орјен” урађе-
но је према дигиталним катастарским плановима у размје-
ри 1 : 1000, 1 : 2500 и 1 : 5000, те границама катастарских 
општина и ломним тачкама.

V
На цјелокупној површини Парка природе “Орјен” уста-

новљава се режим заштите I, II и III степена.

VI
Режим заштите I степена обухвата сљедеће одјеле и 

одсјеке: 116c, дио 114d, 114a, 113a, 113c, 113d, 113b, 114b, 
111c, 112a, 112b, 112c и 103 у оквиру Привредне јединице 
Штировник - Бијела гора, укупне површине 255,58 hа.

VII
На површини под режимом заштите I степена, у складу 

са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе (у 
даљем тексту: Закон), забрањује се:

- неконтролисан улазак,
- сјеча или уништавање дрвећа, жбуња и осталe вегета-

ције, угрожавање или уништавање станишта,
- коришћење и уништавање врста биљака, гљива и њи-

хових развојних облика одређених као природне ријеткости 
брањем, сакупљањем, сјечењем или чупањем из коријена,

- све активности са становишта гајења и коришћења 
дрвне масе,

- забрана извлачења природно одумрлог дрвећа и оста-
лих крупних дрвних остатака ради осигуравања спонтаног 
развоја природних процеса,

- узнемиравање, хватање и лов свих врста дивљих жи-
вотиња,

- тровање дивљих животиња,
- испаша стоке,
- експлоатација земље и минералних сировина,
- уношење алохтоних врста биљака, животиња и гљива,
- уношење инвазивних врста,
- депоновање свих врста отпада,
- загађивање станишта, поготово отпадним канализа-

ционим водама и нафтним дериватима,
- употреба заштитних биолошких средстава, осим у 

случају сузбијања карантинских или регулисаних некаран-
тинских штетних организама, у складу са посебним про-
писом,

- градња објеката и инфраструктуре,
- просијецање нових шумских камионских путева,
- промјена намјене земљишта,
- паљење ватре,
- обављање дјелатности и предузимање других радњи 

којима се уништава природа, односно угрожавају станишта.

VIII
На површини под режимом заштите I степена, у складу са 

чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене активности су:
- контрола, праћење и евидентирање популација гљива, 

биљних и животињских врста, шумских заједница, нарочи-
то природних ријеткости и њихових промјена,

- презентација и популаризација природних вријед-
ности,

- обиљежавање границе и постављање табли,

- научна истраживања, уз претходно прибављену сагла-
сност управљача и стручно мишљење Републичког завода 
за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у 
даљем тексту: Завод),

- праћење здравственог стања опажањем, сакупљањем 
података, мјерењем и описом стања, анализом података и 
оцјеном стања, с циљем минимизирања пријетњи, ризика 
и нежељених појава,

- сјеча дрвећа, само у случају aкцидентних ситуација, уз 
претходно прибављено мишљење Завода,

- детаљна истраживања и картирања микофлоре, фло-
ре, фауне и вегетације и успостављање система праћења 
стања,

- реализација посебних пројеката и програма уз прет-
ходно прибављено мишљење Завода.

IX
1) Режим заштите II степена заузима површину од 7.349 

hа и састављен је из двије цјелине, те описан према диги-
талним катастарским плановима у размјери 1 : 1000, 1 : 
2500 и 1 : 5000, границама одјела и одсјека у оквиру подру-
чја Привредне јединице Штировник - Бијела гора, као и на 
основу ломних тачака.

2) Граница прве цјелине режима заштите II степена 
полази од споја к.ч. 1874/1 у КО Жупа са границом обу-
хвата Парка природе “Орјен” у ломној тачки 1 - 6546658, 
4729920, одакле даље наставља границом к.ч. 1874/1 у КО 
Жупа (парцела је у обухвату) све до споја са к.ч. 400, одакле 
даље наставља границама к.ч. 400, 406, 411, 412, 413, 420 
(парцеле су у обухвату), те поново долази на границу к.ч. 
1874/1 и даље наставља овом парцелом (парцела је у обу-
хвату) до споја са границом одјела 4a. Даље граница наста-
вља границама одјела 4a, 8d и 8а (одјели су у обухвату) све 
до споја са границом к.ч. 1874/1 у ломној тачки 2 - 6544378, 
4729483, одакле даље наставља границама к.о. 1874/1, 
487, 486, 490, 491, 495, 508, 512, 515, 527 (парцеле су у 
обухвату), те поново излази на к.ч. 1874/1 и даље наста-
вља границом к.ч. 1874/1 све до ломне тачке 3 - 6543521, 
4729440, одакле наставља праволинијски на ломну тачку 4 
- 6543438, 4729250, односно до споја са границом к.ч. 1871 
у КО Жупа. Даље граница наставља к.ч. 1871 (парцела је 
ван обухвата) до ломне тачке 5 - 6543496, 4729219, а затим 
праволинијски иде до ломне тачке 6 - 6543589, 4729203, 
која се налази на споју са к.ч. 1869 у КО Жупа. Даље гра-
ница наставља границама к.ч. 1869, 1099, 1100, 1107, 1116, 
1117, 1120/1, 1121/1, 1687, 1284, 1285, 1287, 1290/1, 1290/2, 
1696, 1296, (парцеле су ван обухвата), те поново границом 
к.ч. 1696 (парцела је ван обухвата) и даље границама к.ч. 
1302, 1301, 1304, 1306, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1315, 
1320, 1321, 1428, 1432, 1439/2, 1439/1, 1698, 1699, 1474/1 
и 1700/2 (парцеле су ван обухвата), гдје излази на границу 
обухвата у ломној тачки 7 - 6545699, 4727690 и даље гра-
ницом обухвата Парка природе “Орјен” на полазну тачку.

3) Граница друге цјелине режима заштите II степена 
полази из ломне тачке 8 - 6545430, 4726091 на граници обу-
хвата Парка природе “Орјен”, те даље границом к.ч. 2018 
у КО Жупа (парцела је у обухвату) до споја са к.ч. 1705 и 
даље наставља границама к.ч. 1705, 1659, 1666 у КО Жупа 
(парцеле су у обухвату) до споја са границом одјела 16а у 
ломној тачки 9 - 6544883, 4726273, те даље наставља гра-
ницама одјела 16а, 16d и 14а (одјели су у обухвату) све до 
ломне тачке 10 - 6544194, 4726704, одакле граница иде пра-
волинијски на ломну тачку 11 - 6544335, 4726730, те даље 
наставља границама к.ч. 2186, 2187 и 2188 у КО Ластва 
(парцеле су у обухвату). Даље граница наставља границама 
к.ч. 1575, 1574, 1550, 1549, 1537, 1535, 1532, 1529, 1516, 
1919, 1917, 1920/1 у КО Жупа (парцеле су у обухвату) све 
до споја са ломном тачком 12 - 6543529, 4728426. Од ове 
ломне тачке граница даље иде границом одјела 12б (одјел је 
у обухвату) све до ломне тачке 13 - 6543349, 4727694 у КО 
Ластва. Даље граница наставља кроз КО Ластва границама 
к.ч. 2168, 1122 (парцеле су у обухвату), те поново 175 гра-
ницом к.ч. 2168, 1185, 1142, 1141 у КО Ластва (парцеле су у 
обухвату) све до ломне тачке 14 - 6543644, 4727573, одакле 
граница наставља границама к.ч. 1129, 2048, 1052, 1053/2, 
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1052, 1037, 1038, 1037, 1039, 2213/1, 2173, 1007, 1006, 
2213/1, 1004, 2213/1, 764/2, 763/2, 762, 761, 759, 758, 757, 
756, 755 и 2214 до споја са ломном тачком 16 - 6541100, 
4727630, одакле праволинијски пресијеца к.ч. 2214 до лом-
не тачке 17 - 6540967, 4727629. Од ове ломне тачке граница 
наставља границама к.ч. 2807/1, 2216/1, 2807/1 (парцеле су 
у обухвату) све до споја са ломном тачком 18 - 6539754, 
4728163. Даље граница наставља границама одјела 26а, 
26b, 27b, 27а, 52, 53 до ломне тачке 19 - 6536640, 4729226 
(одјели су у обухвату). Даље граница наставља грани-
цом к.ч. 344/1 у КО Арсланагића Мост (парцела је у обу-
хвату) све до ломне тачке 20 - 6535412, 4727216, одакле 
граница иде праволинијски до ломне тачке 21 - 6539096, 
4725273, 22 - 6539344, 47256467, 23 - 6541078, 4725102, 24 
- 6541445, 4724716, 25 - 6541769, 4724530 и 26 - 6542119, 
47246523. Од ове тачке граница иде грaницом одјела 33а 
(одјел је ван обухвата), а затим границама одјела 34а, 38а, 
38b, 95, 101b, 102а, 104а, 104b, 105, 110а, 111b, 128b, 129, 
131b, 131а, 132а, 132b, 133c, 133d, 136d, 136е, 138а, 139а, 
149b, 149а, 150a, 151а, 155, 154c (одјели су у обухвату), гдје 
граница излази на ломну тачку 27 - 6540099, 4714398, која 
се налази на граници обухвата Парка. Даље граница зоне 
иде границом Парка природе “Орјен” све до ломне тачке 
28 - 6544651, 4717474, одакле граница даље наставља гра-
ницом одјела 116е (одјел је у обухвату) до ломне тачке 29 
- 6543926, 4717590, те даље праволинијски на ломну тачку 
30 - 6543778, 4717714, одакле граница зоне даље наставља 
границама одјела 114d, 111а, 111b, 105, 104b, 102е, 102d, 
гдје излази на ломну тачку 31 - 6543388, 4720126, која се 
налази на граници Парка природе “Орјен”. Даље граница 
зоне иде границом Парка природе “Орјен” на полазну тач-
ку.

X
На површини под режимом заштите II степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона, забрањује се:
- експлоатација минералних сировина,
- сакупљање и коришћење строго заштићених биљних 

и животињских врста и гљива, осим у научноистраживачке 
сврхе с циљем унапређења природних вриједности,

- уништавање, чупање и ископавање врста биљака и 
гљива, издвојених као природне вриједности,

- уношење алохтоних врста биљака, животиња и гљива,
- уношење инвазивних врста,
- паљење ватре,
- тровање дивљих животиња,
- депоновање свих врста отпада,
- експлоатација земље и минералних сировина,
- загађивање станишта, поготово отпадним канализа-

ционим водама и нафтним дериватима,
- промјена намјене земљишта,
- употреба средстава за заштиту биља, осим у случају 

сузбијања карантинских или регулисаних некарантинских 
штетних организама и других штетних организама у скла-
ду са посебним прописом,

- промјена водног режима,
- обављање дјелатности и предузимање других радњи 

којима се уништава природа, односно угрожавају станишта,
- градња стамбених и помоћних објеката,
- уклањање травнатог покривача са површинским 

слојем,
- употреба заштитних биолошких средстава, осим у 

случају сузбијања карантинских или регулисаних некаран-
тинских штетних организама у складу са посебним пропи-
сом,

- уништавање, кидање или на други начин пустошење 
дивље флоре, односно уништавање и разарање њених ста-
ништа,

- узнемиравање, злостављање, озљеђивање и уништа-
вање дивље фауне и разарање њених станишта,

- паљење биљног покривача, односно вегетације,
- пошумљавање влажних ливада, депресија, бара и па-

шњака, осим с циљем ревитализације станишта,
- сјеча аутохтоних врста дрвећа, осим ако није у складу 

са Програмом газдовања подручјем крша 2014-2023. године,
- извлачење природно одумрлог дрвећа и осталих круп-

них дрвних остатака ради осигурања спонтаног развоја 
природних процеса, изузев оправданих интервенција упра-
вљача,

- ометање, односно узнемиравање рибе у вријеме 
мријеста,

- коришћење риболовне воде, њихових корита и обала 
као саобраћајнице за превоз грађе и кретање механизације.

XI
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 

Програмом за газдовање кршом,
- лов дивљачи у складу са ловним основом, осим врста 

које су овом студијом издвојене као природне вриједности,
- изградња ловних објеката, осим ловачких кућа и коли-

ба (хранилишта, појилишта, осматрачнице),
- изградња путева, објеката туристичке инфраструкту-

ре, енергетских, телекомуникационих и хидролошких ин-
фраструктурних система, уз претходно мишљење Завода,

- 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,

- инвентаризација флоре, фауне и осталих природних 
ресурса,

- организовано и индивидуално посјећивање,
- обнављање и одржавање путне мреже и успостављање 

мониторинга.

XII
Режим заштите III степена установљава се на простору 

површине од 9.090,45 hа.

XIII
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 биљних 

и животињских врста и гљива, осим у научноистраживачке 
сврхе,

- уношење алохтоних врста биљака, животиња и гљива,
- уношење инвазивних врста,
- тровање дивљих животиња,
- експлоатација земље и минералних сировина,
- непланско порибљавање вода,
- неконтролисано паљење вегетације,
- уништавање, кидање или на други начин пустошење 

дивље флоре, односно уништавање и разарање њених ста-
ништа,

- привремено и трајно одлагање свих врста опасних и 
отпадних материја, као и транспорт опасног отпада,
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- сјеча аутохтоних врста дрвећа, осим ако није у складу 
са Програмом газдовања подручјем крша 2014-2023. годи-
не,

- изградња објеката за депоновање опасног отпада и 
других објеката којима би се могли загадити ваздух, вода и 
земљиште и угрозити биодиверзитет,

- промјена намјене земљишта, ако није у складу са 
просторнопланском документацијом,

- ометање, односно узнемиравање рибе у вријеме 
мријеста,

- коришћење риболовних вода, њихових корита и обале 
као саобраћајнице за превоз грађе и кретање механизације,

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

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

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

- газдовање шумама у складу са Програмом газдовања 
подручјем крша 2014-2023. године,

- лов дивљачи у складу са ловним основом,
- изградња ловних објеката,
- презентација и популаризација природних вријед-

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

ских и пашњачких површина,
- обнављање, одржавање и градња путева у складу са 

просторнопланском документацијом,
- научна истраживања,
- развој инфраструктуре у складу са вриједностима, 

потенцијалима и капацитетима заштићеног простора, на-
мијењене развоју еколошког, руралног, здравственог, спорт-
ско-рекреативног вида и осталих видова туризма, а у скла-
ду са принципима одрживог развоја,

- обиљежавање пјешачких стаза, путоказа и садржаја за 
одмор, уређење и инфраструктурно опремање простора за 
потребе туризма и рекреације, без негативних утицаја на 
природне вриједности и станишта врста,

- контролисано сакупљање љековитог и ароматичног 
биља, гљива, шумских и других плодова,

- праћење стања заштићеног подручја прикупљањем, 
обрађивањем и обједињавањем података о стању природе,

- спровођење васпитно-образовних и рекреативне ак-
тивности,

- инвентаризација флоре, фауне и осталих природних 
ресурса,

- организовано и индивидуално посјећивање,
- традиционално коришћење простора од стране локал-

ног становништва,
- реконструкција и градња стамбених и помоћних обје-

ката у оквиру домаћинстава, у складу са документима про-
сторног уређења.

XV
1) Парком природе “Орјен” управља Јавно предузеће 

шумарства “Шуме Републике Српске”, Центар за газдова-
ње кршом, са сједиштем у Требињу (у даљем тексту: Уп-
рављач).

2) Управљач у обављању послова управљања Парком 
природе “Орјен” обезбјеђује спровођење прописаних ре-
жима заштите и очување природног добра, у складу са За-
коном и овом одлуком.

XVI
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Парка при-

роде “Орјен” спроводи се на основу плана управљања.

2) Управљач је дужан да у року од двије године од дана 
доношења ове одлуке припреми и достави министарству 
надлежном за заштиту животне средине приједлог плана 
управљања ради упућивања на усвајање Влади Републике 
Српске у складу са Законом.

3) Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања 
Управљач доставља министарству надлежном за заштиту 
животне средине до 15. марта текуће године за претходну 
годину.

XVII
1) До доношења плана управљања заштита и управља-

ње Парком природе “Орјен” спроводи се на основу Програ-
ма за спровођење мјера управљања (у даљем тексту: Про-
грам 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 надлежног за заштиту животне средине, у 
складу са Законом.

XVIII
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 
надлежног за заштиту животне средине, у складу са Зако-
ном.

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.

XIX
Управљач с циљем спровођења мјера заштите, очу-

вања, уређења, унапређења, управљања и презентације 
Парка природе “Орјен” обезбјеђује обиљежавање границе 
заштићеног подручја, осигуравање неометаног одвијања 
природних процеса и одрживог коришћења заштићеног по-
дручја, праћење кретања и активности посјетилаца, вођење 
евиденције о природним вриједностима, те врши друге по-
слове утврђене Законом и овом одлуком.

XX
Планови и програми уређења простора, шумске, во-

допривредне и друге основе и програми који обухвата-
ју подручје гдје се налази заштићено природно добро 
усагласиће се са планом управљања из тачке XVI ове 
одлуке и режимима заштите који су успостављени овом 
одлуком.

XXI
Средства за заштиту и развој Парка природе “Орјен” 

обезбјеђују се из буџета Републике Српске у складу са 
постојећим средствима за те намјене, из буџета јединице 
локалне самоуправе и из других извора финансирања у 
складу са Законом.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2496/20 Предсједник
10. септембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.


