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На основу члана 33. став 1. Закона о заштити природе
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и
59/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
Влада Републике Српске, на сједници од 18. априла 2013.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ЗАШТИТИ СТРОГОГ ПРИРОДНОГ РЕЗЕРВАТА
“ПРАШУМА ЛОМ”

I
Овом одлуком ставља се под заштиту шумско подручје
Лом, општина Петровац, као Строги природни резерват
“Прашума Лом”.
II
Строги природни резерват “Прашума Лом” ставља се
под заштиту у сврху очувања нетакнутих, очуваних и
јединствених шумских еко-система. To je подручје
неизмијењених природних одлика, са репрезентативним
еко-системима, намијењених искључиво очувању изворне
природе и еколошке равнотеже, научним истраживањима
(којима се не нарушавају основна обиљежја и вриједности), праћењу појава и процеса у природи, као и образовању које не угрожава слободно одвијање природних процеса.
III
Строги природни резерват “Прашума Лом” налази се
на територији општина Петровац и Источни Дрвар. Граница иде вањским границама шумских одјела: 130, 131, 132,
133, 134, 136, обухватајући те одјеле у цијелости. Строги
природни резерват “Прашума Лом” налази се на дијелу
катастарских парцела означених као к. ч. 2.333 и к. ч.
2.330, КО Дринић, општина Петровац, у површини од
264,22 хектара, и на КО Аташевац, општина Источни
Дрвар, у површини од 33,60 хектара. Укупна површина
заштићеног природног добра је 297,82 хектара.
IV
За Строги природни резерват “Прашума Лом” прописују се сљедеће мјере и услови заштите, којима се дозвољава:
- контрола и праћење популација биљних и животињских врста, нарочито природних ријеткости,
- научноистраживачки рад,
- обиљежавање границе резервата и постављање табле;
осим стандардне табле за обиљежавање, треба поставити и
информативну таблу са приказом основних вриједности
добра и режимом заштите,
- посебни пројекти и програми којима се обухвата
заштићена површина резервата могу се реализовати уз
претходно прибављено мишљење Републичког завода за
заштиту културно-историјског и природног насљеђа (у
даљем тексту: Завод), сагласност Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту: Министарство) и сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
- детаљна истраживања и картирања флоре, фауне и
вегетације као подлоге за израду Програма за спровођење
мјера управљања (у даљем тексту: Програм управљања),
- да се установи систем праћења стања и
- утврђивање начина презентације Строгог природног
резервата и максималног броја присутних посјетилаца
током презентације у Строгом природном резервату.
За Строги природни резерват “Прашума Лом” прописују се сљедеће мјере и услови заштите којима се, у складу са чланом 36. став 1. тачка е) Закона о заштити природе, забрањује:
- неконтролисани улазак у резерват,

39

11

- уништавање јединки едификаторских врста и њених
развојних облика брањем, сакупљањем, сјечењем или
чупањем из коријена,
- угрожавање или уништавање станишта едификаторских врста,
- коришћење дрвне масе,
- уништавање и извлачење лежевине,
- сакупљање и коришћење свих врста флоре и фауне,
- уношење биљних и животињских врста,
- узнемиравање, хватање и лов свих врста фауне,
- лов и одстрел птица,
- испаша стоке,
- уклањање и сјеча старих стабала са дупљама или
сувим гранама,
- узнемиравање ријетких и угрожених птица на гњездилиштима, прије свега кроз ограничавање кретања,
- употреба заштитних биолошких средстава, без претходно датих услова Шумарског факултета Универзитета у
Бањој Луци,
- ложење ватре,
- депоновање смећа и другог отпада,
- промјена намјене земљишта,
- промјена водног режима,
- градња објеката и инфраструктуре унутар и у близини резервата и
- улазак, обилазак, као и све врсте научних праћења без
претходног обавјештења и добијене сагласности од Управљача и мишљења Завода.
За Строги резерват природе “Прашума Лом” прописују
се сљедеће мјере и услови заштите којима се обезбјеђује
формирање зоне раздвајања око прашумског резервата
(контактни одјели: 122, 123/2, 125, 128, 129, 135 - Шумско
газдинство “Оштрељ - Дринић” и контактни одјел 39 и дио
контактног одјела 41 - Шумско газдинство “Потоци”),
којом ће се газдовати на посебан начин ради:
- раздвајања зоне потпуне заштите и зоне интензивног
коришћења,
- очувања стабилности прашумског еко-система,
- стварања баријере против човјековог негативног дјеловања (илегалних сјеча) у Строгом природном резервату,
- заштите биљних и животињских врста у строго
заштићеној зони,
- обезбјеђивања додатне заштите од олуја, ерозије,
штеточина шуме и слично и
- повећавања величине популација врста из заштићене
области.
V
Строгим природним резерватом “Прашума Лом” управља Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске”, Шумско газдинство “Оштрељ - Дринић” из Петровца
(у даљем тексту: Управљач).
VI
Заштита и развој Строгог природног резервата “Прашума Лом” спроводи се на основу Програма управљања.
Програм управљања садржи: планиране активности за
реализацију циљева управљања прописаних Законом о
заштити природе и мјера управљања прописаних овом
одлуком.
VII
Управљач у обављању послова управљања Строгим
природним резерватом “Прашума Лом” обезбјеђује спровођење прописаних режима заштите и очувања природног
добра, припрема и доноси Програм управљања, који се
доноси на период од пет година, уз претходно прибављено
мишљење Завода и сагласност Министарства.
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На основу Програма управљања, доноси се годишњи
програм управљања, чији се задаци и послови реализују у
текућој години, са динамиком њиховог извршавања и
висином потребних средстава.
Управљач подноси Министарству извјештај о остваривању Програма управљања из тачке V ове одлуке до 15.
децембра за текућу годину.
VIII
Прије истека периода на који се доноси Програм управљања Управљач подноси Министарству Приједлог плана
управљања, ради упућивања на усвајање Влади Републике
Српске.
Израду Плана управљања Управљач повјерава стручним, односно научним институцијама овлашћеним за ове
послове.
План управљања доноси се на период од 15 година.
Годишњи извјештај о спровођењу Плана управљања
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће
године за претходну годину.
IX
Управљач у обављању послова управљања обезбјеђује
обиљежавање Строгог природног резервата “Прашума
Лом” и доноси правила унутрашњег реда ради ефикасније
заштите Строгог природног резервата уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.
Правилима из подтачке 1. овe тачке утврђују се правила за спровођење режима заштите и развоја, и то: постављање информативних и других ознака, мјере заштите
приликом обављања научних истраживања и извођења
истражних радова, услови за обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и ограничења у спровођењу
режима заштите.
Правила из подтачке 1. ове тачке и друге неопходне
информације за спровођење режима заштите Управљач
јавно оглашава на начин да буду доступна корисницима и
посјетиоцима.
X
Управљач ће уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства донијети Програм управљања у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове
одлуке, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу Програма.
До доношења Програма управљања Управљач може
послове управљања обављати према Привременом програму управљања, који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, такође уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.
XI
Планови и програми уређења простора, шумскопривредног, водопривредног и другог основа и програми који
обухватају подручје гдје се налази заштићено природно
добро усагласиће се са Програмом управљања из тачке VI
ове одлуке, као и режимима заштите прописаним овом
одлуком.
XII
Средства за заштиту и развој Строгог природног резервата “Прашума Лом” обезбјеђују се из буџета Републике
Српске (у складу са постојећим средствима за те намјене)
и из других извора финансирања у складу са законом.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-822/13
18. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2013. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске, на
сједници од 24. априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

I
Даје се сагласност Републичком заводу за статистику
(организациони код 0922) на План утрошка средстава за
капитална улагања, за период 1. јануар - 30. јун 2013. године, у укупном износу од 154.000,00 КМ, и то са позиција:
- 511200 - издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, у износу од
12.000,00 КМ,
- 511300 - издаци за набавку постројења и опреме, у
износу од 142.000,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Републички завод
за статистику и Министарство финансија Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-827/13
24. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10) и члана 28. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 18. априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ
ЗА СТАТИСТИКУ

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-846/13
18. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 18. априла 2013. године, д о н и ј е л а ј е

