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Поштована г-ђо Радусин, 
 
У прилогу је и званичан приједлог амандмана на приједлог закона о Заштити природе 

Републике Српске.  
 

 Иако је чланом 100. дефинисано да: „природна добра заштићена до ступања на 
снагу овог закона остају под заштитом, а управљачи, власници и корисници тих заштићених 
природних добара имају права и обавезе прописане овим законом“ тачан статус и начин 
усклађивања са новом категоризацијом оних природних добара која су стављена под заштиту у 
неком ранијем периоду, до ступања на снагу овог закона, остали су недефинисани.  Простије 
речено, некадашња категоризација није усклађена са категоризацијом из новог закона, 
усклађеној са категоризацијом Међународне уније за заштиту природе (International Union of the 
conservation of Nature ‒ IUCN).  

  
 Нпр. по једном под посљедњих закона који су третирали заштиту природе и културно 
историјског насљеђа у Социјалистичкој Републици Босни и Херецеговини (СР БиХ): Зaкoн o 
зaштити и кoриштeњу културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaслиjeђa („Сл. лист СР БиХ”, бр. 20/85 
и 12/87) из  1985. и 1987. године,чланом 14. дефинисане су три основне категорије заштићених 
добара: 
 

1. Прву кaтeгoриjу дoбaрa културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaсљeђa чинe дoбрa oд 
изузeтнoг знaчaja зa истoриjу и културу нaрoдa и нaрoднoсти Jугoслaвиje, кao и дoбaрa из 
Спискa свjeтскe бaштинe Jугoслaвиje. 

2. Другу кaтeгoриjу дoбaрa културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaсљeђa чинe дoбрa кoja су oд 
вeликoг знaчaja зa истoриjу и културу нaрoдa и нaрoднoсти Jугoслaвиje, oднoснo зa истoриjу и 
културу нaрoдa и нaрoднoсти Бoснe и Хeрцeгoвинe. 

3. Tрeћу кaтeгoриjу чинe oстaлa знaчajнa дoбрa.“ 
 

Истим законом дефинисано је 15 типова Добара културно-историјског насљеђа: 
 

- Спoмeници културe,  

- Спoмeничкe цjeлинe, 

- Aрхeoлoшки лoкaлитeти, 

- Спoмeн-oбиљeжja, 

- Дoбрa културнo-истoриjскoг нaсљeђa,  

- Нaциoнaлни пaркoви, 

- Мeмoриjaлнa пoдручja, 

- Пaркoви прирoдe, 

- Прeдjeли прирoдних љепота, 

- Oпшти (стрoги) рeзeрвaти  
     прирoдe, 

- Пoсeбни (спeциjaлни) рeзeрвaти, 

- Спoмeници прирoдe, 

- Meмoриjaлнa прирoднa, 

- Спoмeници oбликoвaнe прирoдe, 

- Угрoжeнe биљнe и живoтињскe  
     врсте. 
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 Нови закон у потпуности усклађује заштиту природе Републике Српске са модерном 
легислативом, директивама Европске уније, и међународно признатим стандардима, који су 
преузети од стране IUCN-а. 
 

Даљним неусклађивањем већ заштићених природних подручја Републике Српске 
продубљује се правни вакуум и ријетка, толико потребна заштићена природна добра остају 
ван формално правног поретка Републике Српске. 
 

Контиунирано повећање површине заштићених природних добара Републике Српске, 
која је и даље веома мала (тек око 1% територије Републике Српске) подразумијевани је циљ 
Министарства али и удружења грађана окренутих заштити животне средине.    

 
Ради свега наведеног, предлажемо да на сједници Одбора за заштиту животне средине 

при Народној скупштини Републике Српске подржите следеће амандмане којим ће се 
потврдити кoнтинуитeт зaштитe живoтне срeдинe у Рeпублици Српскoj, и на одговарајући 
законски начин раније заштићена природна добра ставити у формално-правни оквир 
Републике Српске: 

 
I амандман на члан 99.:  

 
Додаје се нови став: 

л) правилник којим се детаљније прописује начин инвентаризације и 
класификације свих природних добара заштићених до ступања на снагу овог закона на 
подручју Републике Српске из члана 100. став  2. овог закона. 
  
 Овим ставом се утврђује обавеза Министарства да у року од двије године донесе 
правилник о начинима инвентаризације и класификације свих заштићених природних 
добара у Републици Српској, каја су стављена под одређени вид заштите прије ступања на 
снагу овог закона.   

 
II амандман на члан 100.:  

 
Додаје се нови став: 

 
(2) Министарство ће на иницијативу субјекта заштите природе из члана 11. овог 

закона извршити инвентаризацију природних добара заштићених до ступања на 
снагу овог закона, њихову класификацију, те давање приједлога Влади или 
сагласности јединици локалне самоуправе за њихово проглашење у складу са 
овим Законом. 

 
Овим ставом се потврђује да ће Министарство на иницијативу неког од субјеката заштите 

природе покренути процедуру инвентаризације, класификације и заштите раније заштићеног 
природног добра на начин  и у року предвиђеном овим законом, члановима 61-74. 

 
С поштовањем, 
 
Ненад Ц. Бужанин 
Координатор за припрему пројеката и сарадњу 
„Еко Зона – Шипово“ 


