
Члан 20.

(1) За оба вља ње дје лат но сти из чла на 19. овог пра вил -
ни ка по треб на је са гла сност Уста но ве, ко ја се из да је на кон
при ба вља ња рје ше ња над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве за оба вља ње ту ри стич ких, уго сти тељ ских и
дру гих дје лат но сти.

(2) У са гла сно сти из ста ва 1. овог чла на де таљ ни је се
про пи су ју усло ви за оба вља ње дје лат но сти.

(3) На кна де за оба вља ње дје лат но сти, од но сно вр ше ње
услу га (ту ри стич ких, уго сти тељ ских, про дај них и дру гих)
на под руч ју на ци о нал ног пар ка пла ћа ју се Уста но ви у
скла ду са ак том Уста но ве.

Члан 21.

(1) Ту ри стич ки, уго сти тељ ски и дру ги објек ти у ко ји ма
се оба вља ју дје лат но сти из чла на 19. овог пра вил ни ка тре -
ба да сво јим ква ли те том и из гле дом обез би је де ви зу ел ни
иден ти тет на ци о нал ног пар ка, на на чин да афир ми шу ње -
го ве при род не ври јед но сти и спе ци фич но сти, те буду при -
кљу че ни на ин фра струк тур не си сте ме, та ко да не за га ђу ју
и угро жа ва ју при ро ду на ци о нал ног пар ка.

(2) Сви објек ти на под руч ју на ци о нал ног пар ка тре ба
да бу ду опре мље ни сред стви ма за про тив по жар ну за шти ту.

Члан 22.

(1) Уста но ва и сви ко ри сни ци на ци о нал ног пар ка бри -
ну се о одр жа ва њу чи сто ће у на ци о нал ном пар ку.

(2) Збри ња ва ње от па да у на ци о нал ном пар ку оба вља се
у скла ду са ор га ни за ци јом ко му нал них де лат но сти у на ци -
о нал ном пар ку.

(3) О одр жа ва њу чи сто ће на при па да ју ћим пар це ла ма
стам бе них, ви кенд или по слов них обје ка та ста ра ју се вла -
сни ци, од но сно ко ри сни ци тих обје ка та.

(4) На под руч ју на ци о нал ног пар ка за бра ње но је од ла -
га ти от пад, у скла ду са За ко ном.

(5) Вла сни ци, од но сно ко ри сни ци по слов них и дру гих
обје ка та у на ци о нал ном пар ку исте уред но одр жа ва ју (одр -
жа ва ње и кре че ње фа са да, одр жа ва ње жи вих и дру гих
огра да, уре ђе ње дво ри шта и дру го).

Члан 23.

Код де по но ва ња гра ђе вин ског и дру гог ма те ри ја ла,
укла ња ња сни је га и ле да, ко ро ва и слич ног ма те ри ја ла,
одво ђе ња от пад них во да и др жа ња сто ке ко ри сни ци на ци -
о нал ног пар ка при др жа ва ју се сље де ћих оп штих пра ви ла:

а) де по но ва ње гра ђе вин ског и дру гог ма те ри ја ла (шут,
шља ка, огр ев но др во и др.) не мо же се вр ши ти на под ру чју
на ци о нал ног пар ка,

б) па ље ње ко ро ва, ли шћа, гра ња и слич не ак тив но сти
не мо гу се вр ши ти на под руч ју на ци о нал ног пар ка, осим у
из у зет ним слу ча је ви ма, у скла ду са про гра мом про тив по -
жар не за шти те на ци о нал ног пар ка,

в) при укла ња њу сни је га и ле да са пу те ва и дру гих по -
вр ши на не мо же се ко ри сти ти ин ду стриј ска со,

г) от пад не во де (укљу чу ју ћи и от пад не во де из обје ка -
та за др жа ње сто ке) не мо гу се ис пу шта ти у под зем не или
над зем не во де и про стор на ци о нал ног пар ка без прет ход -
ног про чи шћа ва ња на на чин и под усло ви ма про пи са ним
за ко ном (оба ве зе при кљу че ња у ка на ли за ци о ни си стем, од -
но сно у сеп тич ке ја ме из гра ђе не у скла ду са са ни тар но-
тех нич ким про пи си ма) и

д) де по но ва ње стај ског ђу бри ва и сточ не хра не вр ши се
на мје сти ма, од но сно објек ти ма на на чин ко јим се обез бје -
ђу је чи сто ћа и не на ру ша ва пеј за жни из глед на ци о нал ног
пар ка.

Члан 24.

На ци је лој те ри то ри ји на ци о нал ног пар ка, у ци љу за -
шти те из вор них при род них до ба ра, про сто ра, фло ре, фа у -
не и по себ них при род них ри јет ко сти, не мо же се вр ши ти:

а) уни шта ва ње или оште ћи ва ње, угро жа ва ње биљ них и
жи во тињ ских вр ста за шти ће них за ко ном или про стор ним
пла ном,

б) ко па ње и од но ше ње по вр шин ског трав на тог сло ја зе -
мљи шта,

в) кре са ње ли сто пад ног и че ти нар ског др ве ћа без са -
гла сно сти Уста но ве,

г) пре о ра ва ње зе мљи шта на ве ли ким на ги би ма,

д) пре тва ра ње ли ва да или па шња ка у ора ни це,

ђ) ми је ња ње пра ва ца во до то ка, по гор ша ва ње ква ли те та
и ко ли чи не, као и ми је ња ње про стор ног вре мен ског рас по -
ре да во да,

е) кап ти ра ње из во ра и вре ла ко ја про стор ним пла ном
ни су пред ви ђе на за по тре бе во до снаб ди је ва ња,

ж) из ру чи ва ње са др жа ја сеп тич ких ја ма на под руч ју
на ци о нал ног пар ка,

з) сер ви си ра ње мо тор них во зи ла,

и) пра ње мо тор них во зи ла на ри јеч ним то ко ви ма, по то -
ци ма и из во ри шти ма,

ј) сва ки вид из град ње без прет ход ног при ба вља ња са -
гла сно сти, одо бре ња и од го ва ра ју ће гра ђе вин ске до зво ле
од над ле жних ор га на и

к) ко ри шће ње и упо тре ба ва тре ног оруж ја, из у зев у
слу жбе не свр хе.

Члан 25.

(1) Над зор над спро во ђе њем пра ви ла утвр ђе них овим
пра вил ни ком вр ши слу жба над зо ра Уста но ве, од но сно над -
зор ни ци, у скла ду са За ко ном.

(2) Слу жба над зо ра кон тро ли ше при мје ну од ре да ба
овог пра вил ни ка у на ци о нал ном пар ку, по ста вља и одр жа -
ва про пи са не озна ке у на ци о нал ном пар ку, оба вља по сло -
ве чу ва ња спо ме ни ка, шу ма, ло ви шта, ри бо лов ног под руч -
ја на ци о нал ног пар ка и оба вља дру ге по сло ве у скла ду са
За ко ном.

(3) Ако над зор ник на ци о нал ног пар ка у то ку вр ше ња
слу жбе уста но ви да је ли це из вр ши ло рад њу су прот ну пра -
ви ли ма уну тра шњег ре да или пре кр ши ло ре жим за шти те
или да је учи ни ло рад њу ко ја има оби љеж је пре кр ша ја или
кри вич ног дје ла или се сум ња у то, овла шћен је и ду жан, у
скла ду са За ко ном, да:

а) ле ги ти ми ше ли це у на ци о нал ном пар ку,

б) из вр ши пре глед свих вр ста во зи ла и то ва ра,

в) при вре ме но оду зме пред ме те ко ји ма је из вр шен пре -
кр шај или кри вич но дје ло и пред ме те ко ји су на ста ли или
при ба вље ни из вр ше њем та квог дје ла, као и да све пред ме -
те без од ла га ња пре да над ле жној слу жби на ци о нал ног пар -
ка,

г) ли це без лич них ис пра ва за те че но у вр ше њу пре кр -
ша ја или кри вич ног дје ла за др жи, оба ви је сти и пре да ор га -
ну уну тра шњих по сло ва и

д) из да пре кр шај ни на лог у скла ду са За ко ном о пре кр -
ша ји ма.

Члан 26.

По сту па ње у су прот но сти са од ред ба ма овог пра вил ни -
ка пред ста вља пре кр шај про пи сан За ко ном.

Члан 27.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 15.04-020-43/11
2. ав гу ста 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Сре брен ка Го лић, с.р.

1521

На осно ву чла на 19. За ко на о на ци о нал ним пар ко ви ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 75/10) и чла -
на 69. став 2. и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
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ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), уз прет ход ну Са гла сност Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва, број: C/M-1911-2/11, од 18. јула
2011. го ди не, ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О СЛУ ЖБЕ НОЈ УНИ ФОР МИ, ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈИ И 
УПО ТРЕ БИ СЛУ ЖБЕ НОГ НА О РУ ЖА ЊА СЛУ ЖБЕ 

НАД ЗО РА У НА ЦИ О НАЛ НОМ ПАР КУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се из глед, на чин и ври је -
ме ко ри шће ња слу жбе не уни фор ме, по сту пак из да ва ња и
из глед слу жбе не ле ги ти ма ци је, на чин др жа ња, но ше ња, чу -
ва ња и упо тре бе слу жбе ног на о ру жа ња ко је за ду жу ју ли ца
из слу жбе над зо ра у на ци о нал ним пар ко ви ма Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: слу жба над зо ра) ра ди обез бје ђи -
ва ња уну тра шњег ре да у на ци о нал ним пар ко ви ма.

Члан 2.

(1) Слу жба над зо ра кон тро ли ше при мје ну пра вил ни ка
о уну тра шњем ре ду, по ста вља и одр жа ва про пи са не озна ке
у на ци о нал ном пар ку, оба вља по сло ве чу ва ња спо ме ни ка,
шу ма, ло ви шта, ри бо лов ног под руч ја на ци о нал ног пар ка и
оба вља дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном о на ци о нал ним
пар ко ви ма (у да љем тек сту: За кон).

(2) Слу жба над зо ра из ста ва 1. овог чла на је вла сти та
слу жба обез бје ђе ња у на ци о нал ним пар ко ви ма Ре пу бли ке
Срп ске, у скла ду са чла ном 77. За ко на о аген ци ја ма за
обез бје ђе ње ли ца и имо ви не и при ват ној де тек тив ској дје -
лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
50/02, 92/05 и 91/06).

Члан 3.

Слу жбу над зо ра чи не над зор ни ци на ци о нал ног пар ка
(у да љем тек сту: Над зор ник).

Члан 4.

Овла шће ње ко је има Над зор ник је овла шће ње за оба -
вља ње по сло ва обез бје ђе ња (у да љем тек сту: овла шће ње)
и из да је се у скла ду са За ко ном о аген ци ја ма за обез бје ђе -
ње ли ца и имо ви не и при ват ној де тек тив ској дје лат но сти.

Члан 5.

Слу жбе ну уни фор му ко ју за ду жу је ли це из слу жбе над -
зо ра чи не:

а) ше шир и ка па,

б) јак на (љет на и зим ска),

в) пр слук,

г) пан та ло не,

д) ка иш за пан та ло не,

ђ) џем пер,

е) сук ња,

ж) ко шу ља (љет на и зим ска),

з) ци пе ле (плит ке и ду бо ке) и

и) чи зме.

Члан 6.

Ди је ло ви слу жбе не уни фор ме слу жбе над зо ра има ју
сље де ћи из глед:

а) ше шир и ка па:

1) ше шир је кла сич ни, там но зе ле не бо је, са ма њим обо -
дом, а на пред њој стра ни ста вља се ам блем на ци о нал ног
пар ка,

2) ка па је кач кет там но зе ле не бо је, а на пред њој стра ни
ста вља се ам блем на ци о нал ног пар ка;

б) јак на:

1) крат ка љет на јак на, ду жи не до по ја са, спорт ског кро -
ја од во до от пор не тка ни не са нај ма ње 50% при род них вла -
ка на, там но зе ле не је бо је и са ам бле мом на ци о нал ног пар -
ка на ли је вом ру ка ву,

2) ду га зим ска јак на, оба ве зно са уло шком и од де бљег
ма те ри ја ла, спорт ског кро ја, там но зе ле не је бо је и са ам -
бле мом на ци о нал ног пар ка на ли је вом ру ка ву;

в) пр слук, ко ји је там но зе ле не бо је;

г) пан та ло не су од истог ма те ри ја ла као пр слук и јак на,
спорт ског кро ја и там но зе ле не бо је;

д) ка иш је ко жни, цр не бо је;

ђ) џем пер је са нај ма ње 50% ву не, зе ле не бо је и са ам -
бле мом на ци о нал ног пар ка на ли је вом ру ка ву;

е) сук ња је кла сич на, на пра вље на од истог ма те ри ја ла
као пр слук и јак на, спорт ског кро ја, там но зе ле не бо је;

ж) ко шу ља:

1) љет на ко шу ља је крат ких ру ка ва од та ње тка ни не
(при род ног влак на), са на ши ве ним џе по ви ма и на ра ме ни -
ца ма, сви је тло зе ле не бо је и са ам бле мом на ци о нал ног пар -
ка на ли је вом ру ка ву,

2) зим ска ко шу ља је са ду гим ру ка ви ма од де бље тка -
ни не истог кро ја и бо је као и љет на;

з) ци пе ле:

1) љет не ци пе ле су плит ке, ко жне, цр не бо је, при ла го -
ђе не те рен ским усло ви ма,

2) зим ске ци пе ле су ду бо ке, ко жне, оја ча ног ђо на са
крам по ни ма, при ла го ђе не те рен ским усло ви ма;

и) чи зме су гу ме не, ма сли на сто зе ле не бо је.

Члан 7.

Јак не и љет на ко шу ља из чла на 6. овог пра вил ни ка на -
ми је ње не за Над зор ни ка до дат но са др же нат пис “Над зор -
ник” на де сном ру ка ву.

Члан 8.

Слу жбе ну уни фор му Над зор ник но си са мо за ври је ме
вр ше ња слу жбе, одр жа ва је чи стом и уред ном и не мо же је
оту ђи ва ти.

Члан 9.

(1) Слу жбе на уни фор ма слу жбе над зо ра за ду жу је се на
сље де ћи рок:

а) ше шир, ка па и пр слук - пет го ди на,

б) џем пер и ка иш - три го ди не,

в) јак на, пан та ло не, ци пе ле и сук ња - двије го ди не и

г) ко шу ље, гу ме не чи зме - једна го ди на.

(2) Рок тра ја ња по је ди них ди је ло ва слу жбе не уни фор -
ме из ста ва 1. овог чла на ра чу на се од да на за ду же ња уни -
фор ме.

Члан 10.

(1) Зим ску уни фор му Над зор ник но си у пе ри о ду од 1.
ок то бра до 31. ма ја, а љет ну уни фор му у пе ри о ду од 1. ју -
на до 30. сеп тем бра.

(2) Ди рек тор jавне уста но ве на ци о нал ног пар ка (у да -
љем тек сту: Уста но ва) мо же од ре ди ти и дру го ври је ме но -
ше ња зим ске, од но сно љет не уни фор ме, за ви сно од го ди -
шњих до ба и кли мат ских при ли ка.

Члан 11.

(1) Слу жбе ну ле ги ти ма ци ју над зор ни ка на ци о нал ног
пар ка (у да љем тек сту: слу жбе на ле ги ти ма ци ја) из да је ди -
рек тор Уста но ве пре ма Обра сцу 1, ко ји се на ла зи у При ло -
гу и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

(2) Еви ден ци ју о из да тим слу жбе ним ле ги ти ма ци ја ма
во ди струч на слу жба на ци о нал ног пар ка.

Члан 12.

(1) Слу жбе на ле ги ти ма ци ја је ве ли чи не 7 цм x 10 цм,
од штам па на на по лу кар тон ској хар ти ји би је ле бо је и за -
шти ће на ко ри ца ма пре сву че ним са спољ не стра не ко жом
или пла сти ком зе ле не бо је.

(2) Обра зац слу жбе не ле ги ти ма ци је из чла на 11. став 1.
овог пра вил ни ка има из глед ка ко сли је ди:
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а) на пр вој стра ни (пр ва спољ на стра на) - у гор њем
цен трал ном ди је лу стра ни це на ла зи се ам блем на ци о нал -
ног пар ка, ис под ам бле ма је од штам пан текст: “Јав на уста -
но ва На ци о нал ни парк”, а ис под је ру бри ка за упи си ва ње
на зи ва на ци о нал ног пар ка, ис под ко је су од штам па не ве ли -
ким штам па ним сло ви ма ри је чи: “ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈА
НАД ЗОР НИ КА”, на сре ди ни је ути снут ам блем Ре пу бли ке
Срп ске, ис под ко га се на ла зе ру бри ке у ко је је пред ви ђе но
да се упи ше: име, оче во име и пре зи ме, го ди на и мје сто ро -
ђе ња, број лич не кар те и мје сто из да ва ња;

б) на дру гој стра ни (пр ва уну тра шња стра на) - на вр ху
стра ни це на ла зи се мје сто за фо то гра фи ју, ди мен зи ја 30 мм
x 25 мм, ис под фо то гра фи је су ру бри ке у ко је је пред ви ђе -
но да се упи ше: сво је руч ни пот пис Над зор ни ка, за тим број
у еви ден ци ји из да ва ња, вр ста, број и ка ли бар слу жбе ног
оруж ја, мје сто и да тум из да ва ња ле ги ти ма ци је, пе чат и
пот пис ди рек то ра на ци о нал ног пар ка;

в) на тре ћој стра ни (дру га уну тра шња стра на) - у гор -
њем цен трал ном ди је лу на ла зи се од штам пан текст Овла -
шће ња и ду жно сти Над зор ни ка, ко ји гла си:

“1) ле ги ти ми ше ли це у на ци о нал ном пар ку,

2) на ре ди ли цу ко је на ру ша ва про пи са ни ред и мир уда -
ља ва ње са про сто ра или из обје ка та на под руч ју на ци о нал -
ног пар ка,

3) за бра ни нео вла шће ним ли ци ма при ступ објек ти ма
или про сто ру ко ји се обез бје ђу је на под руч ју на ци о нал ног
пар ка,

4) из вр ши пре глед свих вр ста во зи ла и то ва ра,

5) при вре ме но оду зме пред ме те ко ји ма је из вр шен пре -
кр шај или кри вич но дје ло и пред ме те ко ји су на ста ли или
при ба вље ни из вр ше њем та квог дје ла, као и да све пред ме -
те без од ла га ња пре да над ле жној слу жби на ци о нал ног пар -
ка,

6) ли це за те че но у вр ше њу пре кр ша ја или кри вич ног
дје ла за др жи, оба ви је сти и пре да ор га ну уну тра шњих по -
сло ва, за јед но са за би ље шком о за др жа ва њу, раз ло зи ма за -
др жа ва ња, те мје сту гдје је ли це за др жа но,

7) из да пре кр шај ни на лог у скла ду са За ко ном о пре кр -
ша ји ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 34/06,
1/09 и 29/10) и За ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма”;

г) на че твр тој стра ни (дру га вањ ска стра на) - на кра ју
стра ни це је ру бри ка за упи си ва ње ро ка ва же ња слу жбе не
ле ги ти ма ци је.

Члан 13.

Уста но ва на осно ву одо бре ња над ле жне ор га ни за ци о не
је ди ни це Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва мо же на ба -
вља ти и др жа ти оруж је и му ни ци ју ра ди оба вља ња сво је
дје лат но сти, од но сно ак тив но сти и за шти те имо ви не ко ја
јој је по вје ре на на ко ри шће ње.

Члан 14.

(1) Над зор ник но си и ко ри сти оруж је и му ни ци ју за
лич ну без бјед ност, у скла ду са за ко ном.

(2) Над зор ник оба вља по сло ве над зо ра у на ци о нал ном
пар ку на о ру жан оруж јем за лич ну без бјед ност.

(3) На бав ка, др жа ње, но ше ње и чу ва ње оруж ја и му ни -
ци је за по тре бе ра да Над зор ни ка вр ши се у скла ду са За ко -
ном о оруж ју и му ни ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 70/07 и 24/09).

Члан 15.

(1) Над зор ник у оба вља њу по сло ва из чла на 2. овог
пра вил ни ка мо же упо три је би ти фи зич ку сна гу и ва тре но
оруж је са мо у слу ча ју про пи са ном за ко ном и овим пра вил -
ни ком.

(2) Над зор ник је овла шћен:

а) да упо три је би фи зич ку сна гу са мо ако на дру ги на -
чин не мо же да од би је про тив прав ни и не по сред ни на пад
ко јим се угро жа ва ње гов жи вот и ако је про тив прав ни и не -

по сред ни на пад усмје рен на уни ште ње или ума ње ње ври -
јед но сти имо ви не ко ју обез бје ђу је и

б) да упо три је би ва тре но оруж је са мо кад је то нео п -
ход но ра ди за шти те сво г жи во та и ако се исто вре ме ни или
не по сред но пред сто је ћи про тив прав ни на пад пре ма ње му
ни је мо гао од би ти упо тре бом фи зич ке сна ге.

(3) При је упо тре бе ва тре ног оруж ја Над зор ник је ду -
жан, у скла ду са За ко ном о аген ци ја ма за обез бје ђе ње ли -
ца и имо ви не и при ват ној де тек тив ској дје лат но сти, да
упо зо ри ли це про тив ко га на мје ра ва да упо три је би ва тре но
оруж је, а при ли ком упо тре бе ва тре ног оруж ја ду жан је да
чу ва жи во те дру гих љу ди.

Члан 16.

(1) Уста но ва из да је ис пра ву за но ше ње оруж ја у скла ду
са Пра вил ни ком о обра сци ма за хтје ва, обра сцу ору жног
ли ста, до зво ле за но ше ње и дру гих ис пра ва (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 109/07 и 74/09).

(2) Ис пра ва из ста ва 1. овог чла на из да је се пре ма
Обра сцу 2, ко ји се на ла зи у При ло гу овог пра вил ни ка и чи -
ни ње гов са став ни дио.

Члан 17.

(1) Ис пра ва за но ше ње оруж ја је пра во у га о ног об ли ка,
ко ја раз ви је на има ди мен зи је 150 мм x 105 мм, а пре са ви -
је на 75 мм x 105 мм и штам па се на по лу кар тон ској хар ти -
ји сви је тло цр ве не бо је.

(2) Обра зац ис пра ве за но ше ње оруж ја из чла на 16.
став 2. овог пра вил ни ка има из глед ка ко сли је ди:

а) на пр вој стра ни (пр ва спољ на стра на) - у гор њем
цен трал ном ди је лу стра ни це од штам па на је ри јеч: “Над -
зор ник”, а ис под то га ри је чи: “Јав на уста но ва На ци о нал ни
парк” са пра зном ру бри ком у ко јој је пред ви ђе но да се упи -
ше на зив и сје ди ште на ци о нал ног пар ка, ис под то га су ве -
ли ким штам па ним сло ви ма ис пи са не ри је чи: “ИС ПРА ВА
ЗА НО ШЕ ЊЕ ОРУЖ ЈА” и пра зне ру бри ке у ко је је пре -
дви ђе но да се упи ше: име и пре зи ме ли ца на ко је ис пра ва
гла си, ње го ва адре са, ре ги стар ски број лич не кар те и мје -
сто из да ва ња,

б) на дру гој стра ни (пр ва уну тра шња стра на) - на во де
се по да ци о оруж ју ко је је Над зор ни ку из да то и пра зне ру -
бри ке у ко је је пред ви ђе но да се упи ше: вр ста, мар ка, фа -
брич ки број и ка ли бар, мје сто и ври је ме вр ше ња обез бје ђе -
ња, мје сто и да тум из да ва ња ис пра ве, пот пис ди рек то ра
Уста но ве и пе чат Уста но ве ко ја из да је ис пра ву,

в) на тре ћој стра ни (дру га уну тра шња стра на) - од -
штам пан је сље де ћи текст:

“Ова ис пра ва из да та је на осно ву чла на 28. За ко на о
оруж ју и му ни ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 70/07). Над зор ник на ци о нал ног пар ка мо же, уз
ову ис пра ву, но си ти оруж је са мо за ври је ме оба вља ња по -
сло ва на под руч ју на ци о нал ног пар ка.” и

г) на че твр тој стра ни (дру га вањ ска стра на) - од штам -
пан је сље де ћи текст:

“Над зор ник на ци о нал ног пар ка је овла шћен да упо три -
је би фи зич ку сна гу са мо ако на дру ги на чин не мо же да од -
би је про тив прав ни и не по сред ни на пад ко јим се угро жа ва
ње гов жи вот и ако је про тив прав ни и не по сред ни на пад
усмје рен на уни ште ње или ума ње ње ври јед но сти имо ви не
ко ју обез бје ђу је. Над зор ни ку је до зво ље но да упо три је би
ва тре но оруж је са мо кад је то нео п ход но ра ди за шти те сво г
жи во та и ако се исто вре ме ни или не по сред но пред сто је ћи
про тив прав ни на пад пре ма ње му ни је мо гао од би ти упо -
тре бом фи зич ке сна ге. При је упо тре бе ва тре ног оруж ја
Над зор ник је ду жан да упо зо ри ли це про тив ко га на мје ра -
ва да упо три је би ва тре но оруж је и при ли ком упо тре бе ва -
тре ног оруж ја над зор ник је ду жан да чу ва жи во те дру гих
љу ди.”.

Члан 18.

Уста но ва је ду жна да во ди еви ден ци ју о оруж ју и му ни -
ци ји за фи зич ко обез бје ђе ње у скла ду са За ко ном о оруж ју
и му ни ци ји и Пра вил ни ком о еви ден ци ја ма о оруж ју и му -
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ни ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 109/07
и 74/09).

Члан 19.

(1) То ком оба вља ња по сло ва Над зор ник но си слу жбе ну
уни фор му, по сје ду је слу жбе ну ле ги ти ма ци ју и но си слу -
жбе но оруж је.

(2) Над зор ник мо же уни фор му, оруж је и му ни ци ју но -
си ти са мо за ври је ме оба вља ња по сло ва на под руч ју на ци -
о нал ног пар ка.

Члан 20.

Уста но ва је ду жна да чу ва оруж је и му ни ци ју у скла ду
са За ко ном о оруж ју и му ни ци ји и Пра вил ни ком о усло ви -
ма и на чи ну смје шта ја и чу ва ња оруж ја и му ни ци је.

Члан 21.

(1) Слу жбе не ле ги ти ма ци је Над зор ни ка ко је су из да те
по про пи си ма ко ји су ва жи ли до да на сту па ња на сна гу
овог пра вил ни ка ва же до њи хо ве за мје не.

(2) За мје на слу жбе них ле ги ти ма ци ја из ста ва 1. овог
чла на из вр ши ће се у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 22.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 15.04-020-45/11
2. ав гу ста 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Сре брен ка Го лић, с.р.
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На осно ву чла на 29. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 53/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и чла на 82.
став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар здра вља и со ци јал не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О ОСНО ВИМА 

СТАН ДАР ДА И НОР МА ТИ ВА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

ИЗ ОБА ВЕ ЗНОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о осно вима стан дар да и нор ма ти ва
здрав стве не за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/11) у чла -

ну 21. При лог број 1. за мје њу је се но вим При ло гом број 1.,

ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 2.

У чла ну 22. При лог број 2. за мје њу је се но вим При ло -

гом број 2., ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 3.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 11/03-020-20/11

3. ав гу ста 2011. го ди не Ми ни стар,

Ба ња Лу ка Др Ран ко Шкр бић, с.р.

8 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 83 16.08.2011.

�	�
�
�  2 
 
��*����� ��	�������� ����� 
� ����9<�� � ������
��� 
3�*�'�� ����� ���� ��� �� ���� ��'�� �� ���� � 
���
� ������������ � ��������� ���� ��
�� �� 
�������� -���� ����� � ��� 
� ������������ � 
��������� ���� ���
���� �� ���9��-� ��� ���-�-� 
���
������ ������� ��
� ���*�
�+�
�. ��*������ 
� 
�*��;��� � ������
��� ������� ����
� ���� �� 
� �� 
����>��� ��� *�9���� ����� ������ � ��� �� 
����������� ��� ��������� ������
�<� ������������ 
����  ����� -��� ��
� ����� ����� ��������� 
3�*�'�� �����. 0��
� �������� �������� ����
� 
��*����� 
� ����  � ���*��� ��	� ������ ���� 
���
����� � ������
��� ������� ����
�. 0������� 
�������� �������� ����
� ��*�����  
� ����  � '��� 
������ ����> ;��. 
 
 

��*����� 
����� �������� ��	������� ���� 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
(��*�� � �
��9�� ��	�������� ����� ��
� �*�
� 

�������) 
 

�  &  0  $  �  1  �  
"� �#C�D� #$EF��  

 
*� ______________________________________ 

(���) 
_____________________________________ 

(���*���)  
 

�����: 
_____________________________________ 
$���������� ���
 ��'�� �����:  
__________________________ 
�
���� �*���-�: _________________________  

/������ ������                                                                               0��� ������  
 
 

���������� 
� ��� ��*������ ��	�������� ����� 
�*��� ����
�: 
1����: __________________________________________ 
�����: _________________________________________ 
G����'�� ���
: __________________________________ 
%������: _______________________________________ 
�
���� ���*�
�+�-�: ______________________________ 
 _______________________________________________ 
1��
��� ��9�-� ���*�
�+�-�: _____________________ 
 
E ___________________  
!��� ________________ 
 
 
 

(0����� �������� ��	�������� �����) 
 

�. 0.   _____________________________ 

#�� ������� �*��� 
� �� ������ '���� 28. "����� � 
����
� � ����	�
� („&������� ������� $�������� 
&�����“, ���
 70/07).  
��*����� ��	�������� ����� ����, �* ��� �������, 
������ ����
� ���� *� ���
��� ����;�-� ������� �� 
����'
� ��	�������� �����. 
 

!���� ������                                                                                   ���<� ������ 
 
 


