
(2) Зим ски рас пуст по чи ње у по не дје љак, 2. ја ну а ра
2011. го ди не, а за вр ша ва се у пе так, 20. ја ну а ра 2012. го ди -
не.

(3) Про љећ ни рас пуст тра је од по не дјељ ка, 9. апри ла
2012. године, до пет ка, 13. апри ла 2012. го ди не.

(4) Љет ни рас пуст за уче ни ке тра је од за вр шет ка на ста -
ве у школ ској 2011/2012. го ди ни до по чет ка на ста ве у сље -
де ћој школ ској 2012/2013. го ди ни.

Члан 4.

(1) Уко ли ко има оправ да них раз ло га за од сту па ње од
овог пра вил ни ка, шко ла је ду жна да у скла ду са чла ном 35.
став 9. за ко на за тра жи са гла сност Ми ни стар ства про свје те
и кул ту ре.

(2) Шко ла до но си школ ски ка лен дар вас пит но-обра -
зов ног ра да, ко јим сe де таљ но од ре ђу је цје ло ку пан рад
шко ле:

а) на ста ва,

б) ван на став не ак тив но сти и

в) дру ге ак тив но сти у скла ду са на став ним пла ном и
про гра мом, го ди шњим про гра мом ра да шко ле и За ко ном.

(3) Шко ла мо же у скла ду са го ди шњим про гра мом ра да
шко ле и школ ским ка лен да ром на став ну го ди ну за вр ши ти
и при је про пи са ног ро ка, под усло вом да је ре а ли зо ва ла на -
став ни план и про грам у скла ду са За ко ном.

Члан 5.

(1) Шко ла мо же у скла ду са сво јим го ди шњим про гра -
мом ра да шко ле и на став ним пла ном и про гра мом ор га ни -
зо ва ти из ле те, екс кур зи је и по сје те, као ван на став ну ак тив -
ност.

(2) За об ли ке ван на став них ак тив но сти шко ла тре ба да
са чи ни по се бан про грам ко ји ће чи ни ти при лог го ди шњем
про гра му ра да шко ле.

(3) Дан за ор га ни зо ва ње школ ске сла ве има ка рак тер
рад ног не на став ног да на и шко ла га утвр ђу је школ ским ка -
лен да ром.

Члан 6.

Ди рек тор шко ле је од го во ран за:

а) пра ће ње ре а ли за ци је школ ског ка лен да ра и

б) ускла ђи ва ње вре ме на за ре а ли за ци ју на став ног пла -
на и про гра ма.

Члан 7.

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” и на
осно ву ње га ће се пла ни ра ти све школ ске ак тив но сти за
школ ску 2011/2012. го ди ну.

Број: 07.021/020-633/11
10. ав густа 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву чла на 14. став 1. 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 ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), по прет ход но при ба вље -
ном Ми шље њу Ре пу блич ког за во да за за шти ту кул тур но-
исто риј ског и при род ног на сље ђа, број: 07/1/625-417-1/11,
од 28. јуна 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 УНУ ТРА ШЊЕМ РЕ ДУ У НАЦИОНАЛНOМ ПАР КУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком прописују се за шти та, уна пре ђи ва -
ње и одр жи во ко ри шће ње до ба ра на ци о нал ног пар ка, на -
чин и усло ви бо рав ка и кре та ња по сје ти ла ца, ко ри шће ње

лов не и ри бо лов не фа у не, па шња ка, са ку пља ње ље ко ви тог
би ља и гљи ва, шум ских пло до ва, ко ри шће ње ре кре а тив них
и дру гих јав них по вр ши на у на ци о нал ном пар ку, усло ви
кре та ња и пар ки ра ња во зи ла, усло ви и на чин по ста вља ња
ре клам них, ин фор ма тив них и дру гих озна ка ко ри сни ка на -
ци о нал ног пар ка, мје ре за шти те при ли ком оба вља ња на уч -
них ис тра жи ва ња и из во ђе ња ис тра жи вач ких ра до ва, оба -
вља ње ту ри стич ких, уго сти тељ ских и дру гих дје лат но сти
на под руч ју на ци о нал ног пар ка, пра ви ла за одр жа ва ње чи -
сто ће у на ци о нал ном пар ку, по себ не за бра не и огра ни ча ва -
ња у спро во ђе њу ре жи ма за шти те на ци о нал ног пар ка и
дру го про пи са но За ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма (у да -
љем тек сту: За кон).

Члан 2.

Овај пра вил ник при мје њу је се на сва прав на и фи зич ка
ли ца са сје ди штем или бо ра ви штем на под руч ју на ци о нал -
ног пар ка, на по сје ти о це, за по сле на ли ца јав них уста но ва
На ци о нал ни парк “Су тје ска” и На ци о нал ни парк “Ко за ра”
(у да љем тек сту: Уста но ва), као и на сва прав на и фи зич ка
ли ца ко ја на би ло ко ји на чин ко ри сте при род не ври јед но -
сти и под руч је на ци о нал ног пар ка (у да љем тек сту: ко ри -
сни ци на ци о нал ног пар ка).

Члан 3.

По сје ти о цем, у сми слу овог пра вил ни ка, сма тра се ли-
це ко је са мо стал но или ор га ни зо ва но пре ко ту ри стич ке
или дру ге ор га ни за ци је до ла зи у на ци о нал ни парк ра ди
упо зна ва ња са при род ним или кул тур но-исто риј ским
вријед но сти ма на ци о нал ног пар ка, од мо ра, ре кре а ци је или
ко ри шће ња дру гих услу га.

Члан 4.

Лица ко ја има ју пре би ва ли ште или су вла сни ци зе мљи -
шта на под руч ју на ци о нал ног пар ка или оба вља ју слу жбе -
не рад ње и по слов ни су парт не ри Уста но ве не сма тра ју се
по сје ти о ци ма у сми слу чла на 3. овог пра вил ни ка.

Члан 5.

За ври је ме бо рав ка на те ри то ри ји на ци о нал ног пар ка
по сје ти о ци се при др жа ва ју за кон ских од ре да ба, од ре да ба
овог пра вил ни ка и упут ста ва са ин фор ма тив них та бли и
дру гих озна ка, као и упут ста ва овла шће них струч них слу -
жби Уста но ве.

Члан 6.

Уста но ва се бри не о за шти ти, одр жа ва њу и про мо ви са -
њу на ци о нал ног пар ка, у скла ду са За ко ном и овим пра вил -
ни ком.

Члан 7.

(1) Улаз, про лаз и бо ра вак по сје ти ла ца на те ри то ри ји на -
ци о нал ног пар ка кон тро ли шу овла шће не струч не слу жбе.

(2) По сје ти лац ку пу је ула зни цу (на кна ду за бо ра вак) за
пе ри од ко ји ће бо ра ви ти на под руч ју на ци о нал ног пар ка по
ци је ни про пи са ној по себ ним ак том Уста но ве.

(3) Ви си ну и на чин при ку пља ња на кна де из ста ва 2.
овог чла на, као и оста лих на кна да про пи са них За ко ном,
про пи са ће Уста но ва по себ ним ак том, уз прет ход ну са гла -
сност ми ни стар ства над ле жног за за шти ту жи вот не сре ди -
не и уз ми шље ње Ми ни стар ства фи нан си ја, а у скла ду са
За ко ном (у да љем тек сту: акт Уста но ве).

Члан 8.

(1) По сје ти о ци на под руч ју на ци о нал ног пар ка кре ћу
се са мо на под руч ји ма и ста за ма ко је су озна че не и на ми је -
ње не за раз гле да ње и по сје ћи ва ње.

(2) Кре та ње по сје ти ла ца из ван под руч ја из ста ва 1.
овог чла на вр ши се са мо уз прат њу слу жбе ног ли ца Уста -
но ве.

Члан 9.

(1) У ци љу за шти те из вор них при род них до ба ра, про -
сто ра, фло ре и фа у не, а по себ но при род них ри јет ко сти на
ци је лој те ри то ри ји на ци о нал ног пар ка, у скла ду са За ко -
ном, за бра ње но је:
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а) сје ћи или уни шта ва ти др ве ће, жбу ње и оста лу ве ге -
та ци ју, осим вр ше ња са ни тар них сје ча,

б) уно си ти алох то не вр сте би ља ка, жи во ти ња и гљи ва,

в) ло ви ти ди вљач, осим са ни тар ног и уз гој ног од стре -
ла у зо на ма утвр ђе ним по себ ним про пи си ма,

г) вр ши ти не кон тро ли са но са ку пља ње ље ко ви тог и
аро ма тич ног би ља, гљи ва, шум ских и дру гих пло до ва на
ци је лом под руч ју на ци о нал ног пар ка,

д) уни шта ва ње гра нич них зна ко ва, та бли упо зо ре ња и
оба вје ште ња, ре клам них па ноа, ту ри стич ке сиг на ли за ци је
и по ру ка ко је упу ћу ју на зна чај и уло гу пар ка,

ђ) екс пло а ти са ти ми не рал не си ро ви не и

е) оба вља ти дје лат но сти и пред у зи ма ти дру ге рад ње
ко ји ма се уни шта ва при ро да, од но сно угро жа ва ју оби љеж -
ја на ци о нал ног пар ка.

(2) На под руч ју на ци о нал ног пар ка за бра ње но је, у
скла ду са За ко ном, гра ди ти ма ги страл не и ре ги о нал не пу -
те ве, осим ако је то пред ви ђе но про стор ним пла ном по -
друч ја на ци о нал ног пар ка.

Члан 10.

За ври је ме бо рав ка на под руч ју на ци о нал ног пар ка не
мо же се вр ши ти:

а) пар ки ра ње во зи ла из ван од ре ђе ног мје ста или во жња
из ван по сто је ћег пу та ко јим је до зво ље но кре та ње мо тор -
них во зи ла,

б) ло же ње ва тре и кам по ва ње из ван мје ста ко је је од ре -
ди ла Уста но ва,

в) ба ца ње и од ла га ње от па да из ван од ре ђе ног мје ста,

г) сни ма ње и фо то гра фи са ње у ко мер ци јал не свр хе без
про пи са не до зво ле,

д) уно ше ње опа сних уре ђа ја, на пра ва и опа сних хе ми -
ка ли ја и дру гих штет них ма те ри ја ко ји ма се мо гу угро зи ти
за шти ће но при род но до бро или љу ди,

ђ) ко ри шће ње па шња ка за ис па шу сто ке гдје ни је до -
зво ље на па ша или пу шта ње сто ке без над зо ра чу ва ра на
про сто ре гдје је до зво ље на па ша,

е) ри бо лов, из у зев на ди је ло ви ма во да од ре ђе ним за те
на мје не, у скла ду са ва же ћим про пи си ма и

ж) ло мље ње и уни шта ва ње др ве ћа и жбу ња или дру гих
при род них ври јед но сти.

Члан 11.

По себ но уре ђе ни те ре ни су ди је ло ви те ри то ри је на ци -
о нал ног пар ка ко ји су уре ђе ни и опре мље ни као ре кре а тив -
не и дру ге јав не по вр ши не, за од ре ђе ну на мје ну ре кре а ци -
је, спор та и дру гих ви до ва јав ног ко ри шће ња (спорт ски те -
ре ни, тр го ви, пар ков ске зо не, за бав ни пар ко ви, ски-ста зе,
ше та ли шта, из лет нич ке ста зе, ло ви шта и сл.).

Члан 12.

По себ но уре ђе ни те ре ни на под руч ју на ци о нал ног пар -
ка тре ба да бу ду опре мље ни, одр жа ва ни, без бјед ни и еко -
ло шки по доб ни, о че му се ста ра Уста но ва.

Члан 13.

На кна да за ко ри шће ње по себ но уре ђе ног те ре на ко јим
упра вља Уста но ва, као и на кна да за ко ри шће ње зе мљи шта
за ор га ни зо ва ње при ред би, ма ни фе ста ци ја и дру ге на кна де
пла ћа ју се Уста но ви, у скла ду са ак том Уста но ве.

Члан 14.

Ко ри шће ње по себ но уре ђе них те ре на ра ди из ла га ња и
про да је про из во да или пру жа ње дру гих услу га, од но сно
по ста вља ње при вре ме них обје ка та вр ши се уз прет ход ну
са гла сност и усло ве ко је од ре ди Уста но ва.

Члан 15.

(1) Кре та ње и пар ки ра ње во зи ла, од но сно са о бра ћај на
пу те ви ма на под руч ју на ци о нал ног пар ка оба вља се у скла -
ду са утвр ђе ним ре жи мом са о бра ћа ја на јав ним пу те ви ма и
под усло ви ма утвр ђе ним овим пра вил ни ком:

а) кре та ње мо тор них во зи ла мо же се вр ши ти са мо на
јав ним пу те ви ма,

б) кре та ње шум ским пу те ви ма до зво ље но је за во зи ла
Уста но ве, МУП-а, хит не по мо ћи и ва тро га сне слу жбе, а из -
у зет но и за во зи ла дру гих ко ри сни ка на осно ву по себ не до -
зво ле Уста но ве, ко јом се утвр ђу ју пра вац кре та ња, свр ха и
ври је ме за др жа ва ња,

в) сни је жна во зи ла (та ба чи и слу жбе не мо тор не сан ке)
мо гу се кре та ти по ди је ло ви ма на ци о нал ног пар ка и ко ри -
до ри ма ко је од ре ђу је Уста но ва,

г) во зи ла за зим ско и љет ње одр жа ва ње жи ча ра, обје ка -
та у про сто ру и мо бил них обје ка та на ци о нал ног пар ка мо -
гу се кре та ти по утвр ђе ним при пре мље ним тра са ма и слу -
жбе ним про ла зи ма,

д) ва тро га сна и по ли циј ска во зи ла и во зи ла хит не по -
мо ћи мо гу се, ра ди из вр ша ва ња слу жбе них рад њи, кре та ти
по свим про ход ним те ре ни ма на под руч ју на ци о нал ног
пар ка,

ђ) во зи ла гра ђе вин ске опе ра ти ве и гра ђе вин ске ма ши не
мо гу се кре та ти под усло ви ма ко је од ре ди Уста но ва и

е) во зи ла се мо гу пар ки ра ти на са мо за те на мје не од -
ре ђе ним по вр ши на ма.

(2) Одр жа ва ње не ка те го ри са них (шум ских) пу те ва на
под руч ју на ци о нал ног пар ка вр ши Уста но ва, а за одр жа ва -
ње јав них и по сто је ћих пу те ва бри не се над ле жно пред у зе -
ће у скла ду са ва же ћим про пи си ма.

Члан 16.

(1) Ин фор ма тив не и дру ге озна ке на под руч ју на ци о -
нал ног пар ка мо гу се по ста вља ти ис кљу чи во у скла ду са
про пи сом ко ји ре гу ли ше ту ри стич ку и оста лу сиг на ли за -
ци ју на пу те ви ма у на ци о нал ном пар ку, а ре кла ме уз прет -
ход но одо бре ње Уста но ве.

(2) По ста вље не озна ке тре ба да тех нич ки и ли ков но бу -
ду об ли ко ва не у скла ду са је дин стве ним стан дар ди ма ко ји -
ма се обез бе ђу је ви зу ел ни иден ти тет на ци о нал ног пар ка и
афир ми шу ње го ве при род не ври јед но сти и спе ци фич но -
сти.

Члан 17.

(1) Ко ри сни ци на ци о нал ног пар ка мо гу у ре клам не
свр хе ко ри сти ти име и знак на ци о нал ног пар ка уз прет ход -
ну са гла сност Уста но ве.

(2) За све ре кла ме по ста вље не у на ци о нал ном пар ку
пла ћа се на кна да од ре ђе на ак том Уста но ве.

Члан 18.

(1) На под руч ју на ци о нал ног пар ка мо гу се вр ши ти на -
уч на ис тра жи ва ња и ис тра жи вач ки ра до ви уз прет ход ну
са гла сност Уста но ве.

(2) На под руч ју на ци о нал ног пар ка мо гу се вр ши ти са -
мо оне на уч но и стра жи вач ке дје лат но сти за ко је се у по -
ступ ку до би ја ња до зво ла Уста но ва утвр ди да не угро жа ва -
ју из вор ност и при род ну рав но те жу биљ ног и жи во тињ -
ског сви је та, при род них ста ни шта, те хи дро граф ске, ге о -
мор фо ло шке, ге о ло шке, кул тур не и пеј за жне ври јед но сти
под руч ја на ци о нал ног пар ка.

(3) По да ци о из вр ше ним на уч но и стра жи вач ким ра до -
ви ма (ге о ло шким, хи дро ло шким и др.) до ста вља ју се Уста -
но ви ра ди њи хо вог еви ден ти ра ња.

Члан 19.

(1) На под руч ју на ци о нал ног пар ка мо гу се вр ши ти са -
мо оне ту ри стич ко-уго сти тељ ске дје лат но сти за ко је се у
по ступ ку до би ја ња до зво ла утвр ди да не угро жа ва ју из вор -
ност и при род ну рав но те жу биљ ног и жи во тињ ског сви је -
та, при род них ста ни шта, те хи дро граф ске, ге о мор фо ло -
шке, ге о ло шке, кул тур не и пеј за жне ври јед но сти под руч ја.

(2) Ту ри стич ке, уго сти тељ ске и дру ге дје лат но сти на
под руч ју на ци о нал ног пар ка оба вља ју се у скла ду са за ко -
ном ко ји ре гу ли ше област ту ри зма и уго сти тељ ства, за нат -
ско-пред у зет нич ку дје лат ност и дје лат ност на ци о нал них
пар ко ва, те у скла ду са овим пра вил ни ком.
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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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