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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О НА ЦИ О НАЛ НИМ 

ПАР КО ВИ МА

Про гла ша вам За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма, ко ји је
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де -
сет осмој сјед ни ци, одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не - а Вије -
ће на ро да 23. ју ла 2010. го ди не по твр ди ло да усво је ним За -
ко ном о на ци о нал ним пар ко ви ма ни је угро жен ви тал ни на -
ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-867/10 Предсједник
26. јула 2010. године Републике,
Бања Лука Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О НА ЦИ О НАЛ НИМ ПАР КО ВИ МА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пи та ња од зна ча ја за за шти ту,
раз вој, уна пре ђе ње, упра вља ње, фи нан си ра ње и одр жи во
ко ри шће ње на ци о нал них пар ко ва на те ри то ри ји Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли ка).

Члан 2.

(1) На ци о нал ни пар ко ви су под руч ја по себ них при род -
них ври јед но сти и свој ста ва од еко ло шког, на уч ног, кул тур -
ног, исто риј ског, обра зов ног, здрав стве но-ре кре а тив ног и
ту ри стич ког зна ча ја, ко ја ка рак те ри ше при су ство ре пре -
зен та тив них би о ло шких, ге о мор фо ло шких, ге о ло шких и
хи дро ло шких по ја ва и про це са, ста ни шта и вр ста од по -
себ ног зна ча ја, и при па да ју ћих кул тур но-исто риј ских
вријед но сти.

(2) На ци о нал ни пар ко ви и у њи ма са др жа не при род не
ври јед но сти, при род ни ре сур си и ра дом ство ре не ври јед -
но сти, укљу чу ју ћи и кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке, у
сво ји ни су Ре пу бли ке и као до бра од оп штег ин те ре са ужи -
ва ју по себ ну бри гу и за шти ту.

Члан 3.

На ци о нал ни пар ко ви у Ре пу бли ци про гла ша ва ју се по -
себ ним за ко ном, под усло ви ма и у по ступ ку ка ко је про пи -
са но За ко ном о за шти ти при ро де.

Члан 4.

За под руч је на ци о нал ног пар ка до но се се сље де ћи ак ти
и про пи си:

а) про стор ни план под руч ја на ци о нал ног пар ка,

б) план упра вља ња на ци о нал ним пар ком (у да љем тек -
сту: план упра вља ња) и

в) дру ги про пи си у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и
За ко на о за шти ти при ро де.

II - УПРА ВЉА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА НА ЦИ О НАЛ НИХ 
ПАР КО ВА

Члан 5.

(1) По сло ви за шти те, раз во ја и упра вља ња на ци о нал -
ним пар ко ви ма су по сло ви од оп штег ин те ре са.

(2) На ци о нал ним пар ком упра вља јав на уста но ва.

(3) Јав ну уста но ву из ста ва 2. овог чла на осни ва Ре пу -
бли ка, у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је си стем јав них слу -
жби.

Члан 6.

(1) Ор га ни јав не уста но ве су управ ни од бор и ди рек тор.

(2) Управ ни од бор и ди рек то ра име ну је и ра зр је ша ва
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на при је длог ми ни стар ства
надле жног за за шти ту жи вот не сре ди не, на кон спро ве де -
ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

(3) На над ле жност, са став и из бор ор га на јав не уста но -
ве при мје њу је се за кон ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 7.

(1) Јав на уста но ва упра вља при род ним и кул тур но-
исто риј ским ври јед но сти ма, зе мљи штем, објек ти ма и дру -
гим не по крет но сти ма у сво ји ни Ре пу бли ке, ко ја су јој пре -
не се на на упра вља ње и ко ри шће ње, у скла ду са за ко ном
ко ји про пи су је си стем јав них слу жби и план ским до ку мен -
ти ма.

(2) Јав на уста но ва оба вља и по сло ве:

а) упра вља ња, за шти те, га је ња, уна пре ђи ва ња шу ма и
шум ског зе мљи шта, лов не и ри бо лов не фа у не, у скла ду са
овим и по себ ним за ко ни ма из чла на 3. овог за ко на,

б) ор га ни зо ва ња и пру жа ња ту ри стич ко-уго сти тељ ских
услу га,

в) ор га ни зо ва ња ис тра жи ва ња у обла сти за шти те и ра -
з во ја на ци о нал ног пар ка,

г) пре зен та ци је и по пу ла ри за ци је на ци о нал ног пар ка и
ње го вих при род них ври јед но сти и кул тур но-исто риј ских
до ба ра,

д) ор га ни зо ва ња про јек то ва ња, из град ње и одр жа ва ња
обје ка та ко ји су у функ ци ји за шти те, уна пре ђи ва ња и пре -
зен та ци је при род них и кул тур но-исто риј ских до ба ра на ци -
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о нал ног пар ка, у скла ду са про стор ним пла ном под руч ја
на ци о нал ног пар ка и пла ном упра вља ња ко ји се до но си у
скла ду са За ко ном о за шти ти при ро де и

ђ) дру ге по сло ве од ре ђе не ак ти ма јав не уста но ве.

Члан 8.

(1) У оба вља њу по сло ва упра вља ња, за шти те и раз во ја
јав на уста но ва:

а) да је са гла сност за оба вља ње на уч них ис тра жи ва ња,
из во ђе ње ис тра жи вач ких ра до ва, сни ма ње фил мо ва, по -
ста вља ње при вре ме них обје ка та на по вр ши на ма у на ци о -
нал ном пар ку и да је дру га одо бре ња утвр ђе на овим за ко -
ном,

б) оба вља струч не по сло ве ко ји се од но се на за шти ту
жи вот не сре ди не на под руч ју на ци о нал ног пар ка за по тре -
бе во ђе ња по да та ка од зна ча ја за пла ни ра ње и уре ђе ње
про сто ра у на ци о нал ном пар ку, из ра ду ана ли за и дру ге до -
ку мен та ци о не осно ве из окви ра сво је дје лат но сти за при -
пре ма ње до ку ме на та про стор ног уре ђе ња за под руч је на -
ци о нал ног пар ка, при пре ма ње по да та ка за уре ђе ње ло ка -
ци ја на гра ђе вин ском зе мљи шту ко је је пре не се но на ко ри -
шће ње и упра вља ње на ци о нал ном пар ку и

в) во ди по дат ке о за шти ће ним при род ним ври јед но сти -
ма и кул тур ним до бри ма, вр ста ма фло ре и фа у не, из вр ше -
ним на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма и ис тра жним ра до -
ви ма (ге о ло шким, хи дро ло шким и дру гим) од ин те ре са за
за шти ту, раз вој и упра вља ње на ци о нал ним пар ком.

(2) По дат ке из ста ва 1. тач ка в) овог чла на јав на уста -
но ва до ста вља ми ни стар ству над ле жном за за шти ту жи -
вот не сре ди не и ор га ну над ле жном за за шти ту при ро де и
за шти ту кул тур но-исто риј ских до ба ра.

Члан 9.

(1) У скла ду са од ред ба ма овог за ко на и За ко на о за -
шти ти при ро де, спро во де се сље де ће мје ре за шти те и ра -
зво ја:

а) спре ча ва ње рад њи ко је мо гу на ру ши ти основ на оби -
љеж ја и дру га свој ства на ци о нал ног пар ка,

б) за шти та, очу ва ње и уна пре ђи ва ње би о ге о граф ских
оби љеж ја под руч ја, еко си сте ма и ра зно вр сно сти из вор не
фло ре и фа у не, ге нет ског фон да и ње го вог об на вља ња по -
нов ним уно ше њем вр сте фло ре и фа у не ко је су жи вје ле на
под руч ју на ци о нал ног пар ка, те из два ја њем и уз га ја њем
сје мен ских са сто ји на, као и дру гих, ре пре зен та тив них, би -
о ло шких, ге о мор фо ло шких, ге о ло шких, хи дро граф ских и
пеј за жних оби љеж ја,

в) очу ва ње ре пре зен та тив них об ли ка ет но ло шког на -
сље ђа и дру гих кул тур но-исто риј ских ври јед но сти,

г) на уч но и стра жи вач ка дје лат ност,

д) кул тур но-обра зов на дје лат ност,

ђ) пре зен та ци ја и по пу ла ри за ци ја ври јед но сти на ци о -
нал ног пар ка,

е) уре ђи ва ње под руч ја и из град ња обје ка та у свр ху очу -
ва ња, об на вља ња и уна пре ђи ва ња при род них и кул тур но-
исто риј ских ври јед но сти и њи хо ве пре зен та ци је, као и са -
на ци је и ре ви та ли за ци је угро же них ди је ло ва на ци о нал ног
пар ка и

ж) ус по ста вља ње и раз вој ту ри стич ких, ре кре а тив них
и дру гих раз вој них функ ци ја у ко ри шће њу при род них и
кул тур но-исто риј ских ври јед но сти на ци о нал ног пар ка у
гра ни ца ма и на на чин ко јим ће се обез би је ди ти за шти та,
очу ва ње и уна пре ђи ва ње тих ври јед но сти.

(2) Мје ре за шти те и раз во ја на ци о нал них пар ко ва са -
став ни су дио пла но ва упра вља ња, и дру гих до ку ме на та
ко ји се до но се на осно ву овог и по себ них за ко на, а ко ји
уре ђу ју пи та ња за шти те, очу ва ња, уна пре ђе ња и ко ри шће -
ња на ци о нал ног пар ка.

(3) Про стор ни план под руч ја на ци о нал ног пар ка се
при пре ма и до но си у скла ду са од ред ба ма за ко на ко ји ре -
гу ли ше област про стор ног уре ђе ња и гра ђе ња.

(4) Про стор ним пла ном под руч ја на ци о нал ног пар ка из
ста ва 3. овог чла на мо гу се уре ди ти и по себ не зо не и ре жи -
ми за шти те у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма.

Члан 10.

(1) На под руч ју на ци о нал ног пар ка мо гу се вр ши ти са -
мо оне при вред не, ту ри стич ко-уго сти тељ ске и на уч но -
истра жи вач ке 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) Из град ња обје ка та и из во ђе ње ра до ва у свр ху оба -
вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на мо гу се вр ши ти
са мо ако су у скла ду са про стор ним пла ном под руч ја и пла -
ном упра вља ња на ци о нал ним пар ком и на осно ву одо бре -
ња за гра ђе ње ко је до но си над ле жни ор ган упра ве, у скла -
ду са За ко ном.

Члан 11.

(1) На под руч ју на ци о нал ног пар ка за бра ње но је:

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,
ко је сло бод но жи ве у при ро ди, као и лов ди вља чи, 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,

в) 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,

г) гра ди ти објек те или из во ди ти дру ге ра до ве ко ји ма се
за га ђу је зе мљи ште и ва здух, по гор ша ва ква ли тет во да,
мије ња њи хо ва ко ли чи на, про стор ни и вре мен ски рас по -
ред, осим обје ка та за по тре бе во до снаб ди је ва ња у зо на ма
утвр ђе ним про стор ним пла ном на ци о нал ног пар ка,

д) гра ди ти енер гет ске објек те и из во ди ти дру ге ра до ве,
осим за по тре бе на ци о нал ног пар ка,

ђ) гра ди ти ну кле ар не објек те,

е) од ла га ти от пад,

ж) екс пло а ти са ти ми не рал не си ро ви не,

з) гра ди ти ма ги страл не и ре ги о нал не пу те ве, осим кад
је то пред ви ђе но про стор ним пла ном под руч ја на ци о нал -
ног пар ка,

и) уни шта ва ти гра нич не зна ко ве, та бле упо зо ре ња и
оба вје ште ња, ре клам не па ное, ту ри стич ку сиг на ли за ци ју и
по ру ке ко је упу ћу ју на зна чај и уло гу пар ка и

ј) 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) Из у зет но, мо же се до зво ли ти град ња енер гет ских
обје ка та, ако су од ин те ре са за Ре пу бли ку Срп ску, уз прет -
ход ну са гла сност Вла де.

(3) По ред мје ра на ве де них у ста ву 1. овог чла на, по себ -
не мје ре за бра на и огра ни че ња у на ци о нал ним пар ко ви ма
уре ђу ју се по себ ним за ко ном о про гла ше њу на ци о нал ног
пар ка, из чла на 3. овог за ко на.

Члан 12.

Прав на и фи зич ка ли ца ко ја вр ше дје лат но сти на под -
руч ју на ци о нал них пар ко ва ста ра ју се о за шти ти и раз во ју
до ба ра на ци о нал них пар ко ва и ду жни су да се при др жа ва -
ју и спро во де мје ре за шти те и раз во ја на ци о нал ног пар ка
про пи са не овим за ко ном и про пи си ма до не се ним на осно -
ву ње га.

Члан 13.

(1) На при је длог ди рек то ра, управ ни од бор јав не уста -
но ве на ци о нал ног пар ка до но си го ди шњи про грам за шти -
те и по сло ва ња на ци о нал ног пар ка.

(2) Го ди шњи про грам за шти те и по сло ва ња на ци о нал -
ног пар ка је крат ко роч ни план ски до ку мент, ко јим се пла -
ни ра ју и уре ђу ју пи та ња за шти те и очу ва ња фло ре и фа у не
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(по себ но лов не и ри бо лов не) и ве ге та ци ја шу ма и во да, као
и уре ђе ња шум ског и по љо при вред ног зе мљи шта у на ци о -
нал ном пар ку, као и ана ли за тро шко ва за спро во ђе ње по -
сло ва за шти те, укљу чу ју ћи опе ра тив не и дру ге тро шко ве.

(3) Ми ни стар ство над ле жно за за шти ту жи вот не сре ди -
не да је са гла сност на го ди шњи про грам упра вља ња.

Члан 14.

(1) Ми ни стар над ле жан за за шти ту жи вот не сре ди не
до но си пра вил ник о уну тра шњем ре ду у на ци о нал ном пар -
ку, а по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ор га на над ле -
жног за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род ног на сље -
ђа.

(2) Пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на уре ђу ју се пи -
та ња од зна ча ја за за шти ту, уна пре ђи ва ње и одр жи во ко ри -
шће ње до ба ра на ци о нал ног пар ка, а на ро чи то на чин и
усло ви бо рав ка и кре та ња по сје ти ла ца у на ци о нал ном пар -
ку, на чин и усло ви ко ри шће ња лов не и ри бо лов не фа у не,
па шња ка, ље ко ви тог би ља и гљи ва, шум ских пло до ва, ре -
кре а тив них и дру гих јав них по вр ши на у 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,
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, одр жа ва ње пут них ко му ни ка ци ја, по ста вља ње пла -
ни нар ских озна ка и пу то ка за и дру ге усло ве обез бје ђе ња
ре жи ма за шти те и раз во ја у на ци о нал ном пар ку, у скла ду
са овим за ко ном.

Члан 15.

(1) Ако се зе мљи ште или дру га не по крет ност ко ја се
на ла зи на про сто ру и у са ста ву на ци о нал них пар ко ва не
мо же ис ко ри шћа ва ти или је њи хо во ис ко ри шћа ва ње огра -
ни че но, но си лац пра ва ко ри шће ња, од но сно рас по ла га ња
има пра во на на кна ду у ви си ни ума ње них при хо да на те рет
су бје ка та у чи ју ко рист је уста но вље но то огра ни че ње.

(2) Пра во сво ји не на зе мљи шту или дру гој не по крет но -
сти ко ја се на ла зи на про сто ру и у са ста ву на ци о нал них
пар ко ва мо же се из у зе ти са мо у скла ду са од ред ба ма За ко -
на о екс про при ја ци ји.

III - ФИ НАН СИ РА ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НИХ ПАР КО ВА

Члан 16.

(1) Сред ства за фи нан си ра ње на ци о нал них пар ко ва
обез бје ђу је се из:

а) бу џе та Ре пу бли ке и

б) вла сти тих при хо да.

(2) Сред ства за фи нан си ра ње по сло ва за шти те и раз во -
ја на ци о нал них пар ко ва мо гу се обез би је ди ти и:

а) из бу џе та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на чи јој се
те ри то ри ји на ла зи на ци о нал ни парк,

б) удру жи ва њем сред ста ва пред у зе ћа, уста но ва и дру -
гих прав них и фи зич ких ли ца,

в) фи нан си ра њем по себ них про је ка та,

г) од до на ци ја, кре ди та и зај мо ва и

д) из дру гих из во ра у скла ду са за ко ном.

(3) При хо ди из ста ва 1. тач ка б) овог чла на мо гу се
оства ри ва ти од:

а) на кна да за бо ра вак (ула зни це),

б) на кна да за оба вља ње дје лат но сти, од но сно вр ше ње
услу га у на ци о нал ном пар ку (ту ри стич ких, уго сти тељ -
ских, про дај них и дру гих),

в) на кна да за пар ки ра ње, ло го ро ва ње, кам по ва ње и
слич но,

г) на кна да за ко ри шће ње по себ но уре ђе ног те ре на
(спорт ски те ре ни, ло ви ште и слич но),

д) 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 слич но и

ђ) дру гих на кна да.

(4) Ви си ну и на чин при ку пља ња на кна да из ста ва 1.
овог чла на про пи са ће јав на уста но ва по себ ним про пи сом,
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.

IV - СЛУ ЖБА НАД ЗО РА

Члан 17.

(1) У окви ру јав не уста но ве у на ци о нал ном пар ку ор га -
ни зу је се слу жба над зо ра ра ди обез бје ђи ва ња уну тра шњег
ре да.

(2) Слу жбу над зо ра чи не над зор ни ци на ци о нал ног пар -
ка.

(3) 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.

Члан 18.

(1) 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 ка да је учи ни ло рад њу ко ја има оби љеж је пре кр ша ја
или кри вич ног дје ла или да за то по сто ји сум ња, овла шћен
је и ду жан 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.

(2) У вр ше њу слу жбе над зор ник на ци о нал ног пар ка је
ду жан да по ка же ле ги ти ма ци ју над зор ни ка.

(3) Ле ги ти ма ци ју над зор ни ка из да је ди рек тор јав не
уста но ве.

Члан 19.

Ми ни стар над ле жан за за шти ту жи вот не сре ди не про -
пи са ће усло ве, на чин ко ри шће ња и из глед уни фор ми, ле ги -
ти ма ци је и слу жбе ног на о ру жа ња струч них слу жби, уз
прет ход ну са гла сност ми ни стар ства над ле жног за уну тра -
шње по сло ве.

V - НАД ЗОР

Члан 20.

Над зор над при мје ном од ре да ба овог за ко на и про пи са
до не се них на осно ву овог за ко на вр ши ми ни стар ство
надле жно за за шти ту жи вот не сре ди не.

Члан 21.

Ин спек циј ски над зор над при мје ном од ре да ба овог за -
ко на или про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње вр ши
ин спек ци ја над ле жна за за шти ту жи вот не сре ди не, шу мар -
ство, во до при вре ду, про свјет на ин спек ци ја, тр жи шна и са -
ни тар на ин спек ци ја, у скла ду са за ко ном.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 22.

(1) Нов ча ном ка зном од 3.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај од го вор но ли це у прав ном ли цу ко је кр ши
од ред бе чла на 9. овог за ко на.

(2) Нов ча ном ка зном у из но су од 5.000 КМ до 15.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це:
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а) ако се не при др жа ва утвр ђе них мје ра за шти те на ци -
о нал них пар ко ва,

б) ако у на ци о нал ним пар ко ви ма пред у зи ма рад ње или
гра ди објек те су прот но од ред ба ма овог за ко на и

в) ако при ко ри шће њу до ба ра на ци о нал них пар ко ва не
по сту па у скла ду са од ред ба ма чл. 14. и 15. овог за ко на.

(3) Нов ча ном ка зном у из но су од 10.000 КМ до 20.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це ко је кр ши од ред бе
чла на 11. овог за ко на.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 500 КМ
до 10.000 КМ.

(5) Нов ча ном ка зном у из но су од 100 КМ до 500 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај фи зич ко ли це на ли цу мје ста, а пред -
у зет ник нов ча ном ка зном од 200 КМ до 1.000 КМ ако у на -
ци о нал ном пар ку пред у зи ма рад ње су прот но од ред ба ма
чл. 7. и 14. овог за ко на.

Члан 23.

Ако прав на или фи зич ка ли ца не по сту пе у скла ду са
ста вом 1. овог чла на и ти ме про у зро ку ју ште ту на ци о нал -
ном пар ку, од го ва ра ће пре ма про пи си ма ко ји ре гу ли шу од -
го вор но сти за при чи ње ну ште ту.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.

Ста тус, ор га ни за ци ја и фи нан си ра ње ме мо ри јал них
ком плек са у са ста ву по сто је ћих на ци о нал них пар ко ва уре -
ђу ју се у скла ду са про пи си ма за шти те при род ног и кул -
тур но-исто риј ског на сље ђа.

Члан 25.

(1) Од ред бе овог за ко на од но се се на под руч ја на ци о -
нал них пар ко ва на те ри то ри ји и у сво ји ни Ре пу бли ке, и за
дру га за шти ће на под руч ја се не ће при мје њи ва ти.

(2) На од но се ко ји ни су ре гу ли са ни овим за ко ном при -
мје њи ва ће се од го ва ра ју ће од ред бе про пи са ко ји ре гу ли шу
за шти ту при ро де, уре ђе ње про сто ра, за шти ту жи вот не сре -
ди не и за шти ту кул тур них до ба ра.

Члан 26.

(1) Вла да ће у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на до ни је ти акт о про мје ни об ли ка ор га ни зо ва -
ња по сто је ћих на ци о нал них пар ко ва у јав не уста но ве.

(2) Јав не уста но ве ће пре у зе ти рад ни ке, пра ва, оба ве зе и
сред ства по сто је ћих јав них пред у зе ћа ко ја су упра вља ла На -
ци о нал ним пар ком “Су тје ска”, са сје ди штем на Тјен ти шту и
На ци о нал ним пар ком “Ко за ра”, са сје ди штем у При је до ру.

Члан 27.

(1) На род на скуп шти на ће нај ка сни је у ро ку од дви је
го ди не од да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти по -
се бан про стор ни план за сва ко под руч је по сто је ћих на ци о -
нал них пар ко ва, а у скла ду са Про стор ним пла ном Ре пу -
бли ке Срп ске.

(2) На род на скуп шти на ће нај ка сни је у ро ку од дви је
го ди не од да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти по -
себ не за ко не ко јим ће ре гу ли са ти по сто је ће на ци о нал не
пар ко ве.

Члан 28.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о на ци о нал ним пар ко ви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 21/96 и 74/05), осим од ред бе чла на 19. ко ја
пре ста је да ва жи до но ше њем по себ них за ко на из чла на 27.
став 2. овог за ко на.

Члан 29.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1006/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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