
XI

Усло ви за избор и име но ва ње дирек то ра и Управ ног
одбо ра Бол ни це и њихо ва пра ва и оба ве зе утвр ђу ју се Ста -
ту том Бол ни це, у скла ду са зако ном.

Осни вач даје сагла сност на годи шњи про грам рада,
финан сиј ски план и Ста тут Бол ни це. 

XII

Бол ни ца је дужна да ускла ди сво ју орга ни за ци ју, рад и
Ста тут са овом одлу ком у року од 60 дана од дана сту па ња
на сна гу ове одлу ке.

XIII

Дирек тор Бол ни це наста вља са радом до исте ка ман да та.

Управ ни одбор Бол ни це наста вља са радом до исте ка
ман да та.

XIV

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”. 

Број: 04/1-012-2-2296/12 Предсједник
26. септембра 2012. годи не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 33. став 2. Зако на о зашти ти при ро де
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 50/02, 34/08 и
59/08), чла на 22. али не ја 12. Зако на о локал ној само у пра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 101/04, 42/05
и 118/05) и чла на 43. став 3. Зако на о Вла ди Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 26. сеп -
тем бра 2012. годи не,  д о н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У  К У

О ЗАШТИ ТИ СПО МЕ НИ КА ПРИ РО ДЕ “ЈАМА ЛЕДА НА”

I

Овом одлу ком ста вља се под зашти ту Јама Леда на као
Спо ме ник при ро де (у даљем тек сту: Спо ме ник при ро де
“Јама Леда на”). 

II

Спо ме ник при ро де “Јама Леда на” ста вља се под зашти -
ту као под зем ни облик карст ног реље фа са вер ти кал ним
ула зом и вели ким хори зон тал ним под зем ним гале ри ја ма.
Јама је испу ње на атрак тив ним леде ним насла га ма, које
сачи ња ва ју леде ни ста лаг ми ти, пови је ни ста лак ти ти и
сали ви. Јама Леда на је по вели чи ни и атрак тив но сти леде -
них насла га нај зна чај ни ји до сада откри ве ни спе ле о ло шки
обје кат у Репу бли ци Срп ској.

III

Спо ме ник при ро де “Јама Леда на” нала зи се у Ледан ској
ува ли, засе лак Вучи ја поља на, општи на Риб ник. Гра ни цу
зона зашти те чини гра ни ца дије ла ката стар ске чести це:
19/225-1 у ката стар ској општи ни Риб ник Гор њи - број посје -
дов ног листа 148/3; држав на сво ји на, посјед ник ЈПШ Шуме
Репу бли ке Срп ске а.д. Соко лац Шум ско газдин ство Риб ник. 

Повр ши на зоне зашти те је повр ши на дије ла ката стар -
ске чести це 19/225-1 и изно си 28,26 хек та ра. 

На зашти ће ној повр ши ни Спо ме ника при ро де “Јама
Леда на” у окви ру режи ма зашти те II сте пе на, у скла ду са
чла ном 36. став 1. тач ка е) Зако на о зашти ти при ро де,
забра њу је се: 

- инду стриј ска екс пло а та ци ја мине рал них и неми не -
рал них сиро ви на на ције лом под руч ју, осим ако није ријеч
о стра те шким сиро ви на ма, при чему одлу ку доно си над ле -
жни држав ни орган у скла ду са Зако ном о рудар ству,

- сва ки вид екс пло а та ци је леда и леде них насла га,

- при мар на пре ра да и прет кон цен тра ци ја сиро ви на,
осим у слу ча ју стра те шког инте ре са, при чему се утвр ђу ју
посеб ни усло ви зашти те живот не сре ди не,

- депо но ва ње при мар них и секун дар них јало ви на,
кому нал ног, инду стриј ског и дру гог отпа да и вишко ва
земље са отко па на зашти ће ном под руч ју,

- изград ња инду стриј ских, инфра струк тур них, при -
вред них, хидро тех нич ких и дру гих обје ка та чији рад и
посто ја ње могу иза зва ти непо вољ не про мје не ква ли те та
земљи шта, вода, вазду ха, живог сви је та, љепо те пред је ла,
кул тур них доба ра и њихо ве око ли не,

- про мје на намје на повр ши на, изу зев про мје на које
про ис ти чу из про грам ских доку ме на та Упра вља ча,

- град ња стам бе них, еко ном ских помоћ них обје ка та
пољо при вред них дома ћин ста ва и викенд-обје ка та изван
гра ђе вин ских под руч ја утвр ђе них посеб ним план ским и
урба ни стич ким доку мен ти ма, одно сно град ња обје ка та
пољо при вред них дома ћин ста ва изван посто је ћих гра ђе -
вин ских пар це ла до доно ше ња тих доку ме на та,

- про си је ца ње било које нове сао бра ћај ни це, уко ли ко
није утвр ђе на важе ћим про стор ним или урба ни стич ким
пла ном, или гран ским осно вима које су уса гла ше не са
режи ми ма и мје ра ма зашти те под руч ја,

- узи ма ње фоси ло но сних мате ри ја ла са гео ло шких
про фи ла,

- сва ка про мје на посто је ће мор фо ло ги је тере на и водо -
то ка, пре во ђе ње вода јед ног у дру ги водо ток и измје на
хидро ди на мич них карак те ри сти ка и режи ма водо то ка без
сагла сно сти над ле жних инсти ту ци ја,

- изво ђе ње хидро ге о ло шких радо ва без сагла сно сти
Репу блич ког заво да за зашти ту кул тур но-исто риј ског и
при род ног насље ђа (у даљем тек сту: Завод) и Упра вља ча,

- кап ти ра ње изво ра, изград ња хидро тех нич ких обје ка та
(аку му ла ци ја, бра на итд.), укљу чу ју ћи и регу ла ци ју водо -
то ка,

- сва ко пре гра ђи ва ње водо то ка и изград ња нових риб -
ња ка,

- фор ми ра ње депо ни ја било ког отпа да,

- фор ми ра ње мрци ни шта на под руч ју отво ре ног кар ста,

- скла ди ште ње, депо но ва ње и баца ње кому нал ног
отпа да и отпад них мате ри ја ла свих врста ван мје ста одре -
ђе них за ту намје ну, као и нере гу ли са но фор ми ра ње мрци -
ни шта и одла га ње стај ског ђубри ва,

- руко ва ње отров ним хемиј ским мате ри ја ма, нафт ним
дери ва ти ма и дру гим опа сним мате ри ја ма,

- уни шта ва ње шум ских ком плек са и њихо во усит ња ва -
ње, чиста сје ча у при род ним састо ји на ма и крче ње шума,
кре са ње лисни ка и пре ко мјер но кори шће ње дрв не масе у
одно су на циље ве и прин ци пе газдо ва ња шума ма,

- крче ње шума и оба вља ње дру гих рад њи на мје сти ма
и на начин који могу иза зва ти про це се јаке и екс це зив не
вод не еро зи је и непо вољ не про мје не пред је ла,

- пре о ра ва ње при род них лива да и пашња ка,

- сад ња, заси ја ва ње и насе ља ва ње врста биља ка стра -
них за при род ни живи сви јет овог под руч ја, осим за потре -
бе спре ча ва ња еро зи је и кли зи шта,

- саку пља ње и кори шће ње свих зашти ће них дивљих
биљ них и живо тињ ских врста,

- уни шта ва ње дивљих врста биља ка и живо ти ња
зашти ће них као при род не ријет ко сти или дру гих закон ски
регу ли са них кате го ри ја; насе ља ва ње врста живо ти ња стра -
них за при род ни живи сви јет овог под руч ја, у сло бод ном
про сто ру.

На зашти ће ној повр ши ни Спо ме ника при ро де “Јама
Леда на” у окви ру режи ма зашти те II сте пе на дозво ље на су:

- науч на истра жи ва ња,

- пољо при вред на про из вод ња дома ћин ста ва у инди ви -
ду ал ном режи му,

- поди за ње аутох то них састо ји на лишћа ра на повр ши -
на ма под шика ра ма и шибља ци ма, ако су усло ви повољ ни,
уз очу ва ње посто је ће аутох то не веге та ци је,

- изград ња нових обје ка та и изво ђе ње радо ва који су у
функ ци ји пре зен та ци је и зашти те зашти ће ног при род ног
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добра, уре ђе ње сао бра ћај ни ца, при хват них повр ши на и
дру го у скла ду са струч ним осно вом или одго ва ра ју ћим
план ским актом Спо ме ни ка при ро де,

- задр жа ва ње посто је ћих тра са сао бра ћај ни ца, а може се
пред ви дје ти и асфал ти ра ње искљу чи во оних сао бра ћај ни ца
које ће води ти до пла ни ра ног пар кин га да би се омо гу ћи ло
пове зи ва ње насе ља и посто је ће лока ци је посеб не намје не,

- задр жа ва ње елек тро мре же под руч ја на посто је ћим
прав ци ма док се не стек ну усло ви за њену рекон струк ци ју
у цје ли ни или дије ло ви ма уз оба ве зно кабли ра ње,

- при кљу чи ва ње нових обје ка та уз оба ве зно кабли ра ње
на мје сти ма гдје се нару ша ва амби јен тал на цје ли на,

- јав но освје тље ње на урба ни зо ва ним повр ши на ма које
може има ти искљу чи во пеј за жни карак тер уз упо тре бу
одго ва ра ју ћих свје тло сних тије ла.

IV

Спо ме ни ком при ро де “Јама Леда на” упра вља Општи на
Риб ник (у даљем тек сту: Упра вљач), која може поме ну то
при род но добро дати на упра вља ње дру гом прав ном лицу.

V

Зашти та и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Јама Леда на”
спро во ди се на осно ву Про гра ма за спро во ђе ње мје ра
упра вља ња (у даљем тек сту: Про грам упра вља ња).

Про грам упра вља ња садр жи: пла ни ра не актив но сти за
реа ли за ци ју циље ва упра вља ња про пи са них Зако ном о
зашти ти при ро де и мје ра упра вља ња про пи са них овом одлу -
ком, те актив но сти за уре ђе ње и опре ма ње Спо ме ни ка при -
ро де “Јама Леда на” са дина ми ком реа ли за ци је актив но сти.

VI

Упра вљач у оба вља њу посло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Јама Леда на” обез бје ђу је спро во ђе ње про пи -
са них режи ма зашти те и очу ва ња при род ног добра, при -
пре ма и доно си про грам упра вља ња, који се доно си на
пери од од пет годи на, уз прет ход но при ба вље но мишље ње
Заво да и сагла сност мини стар ства над ле жног за зашти ту
живот не сре ди не (у даљем тек сту: Мини стар ство).

На осно ву про гра ма упра вља ња, доно си се годи шњи
про грам упра вља ња, чији се зада ци и посло ви реа ли зу ју у
теку ћој годи ни, са дина ми ком њихо вог извр ша ва ња и
виси ном потреб них сред ста ва.

Упра вљач под но си Мини стар ству извје штај о оства ри -
ва њу про гра ма упра вља ња из тач ке V ове одлу ке до 15.
децем бра за теку ћу годи ну.

VII

При је исте ка пери о да на који се доно си про грам упра -
вља ња, Упра вљач под но си Мини стар ству при је длог пла на
упра вља ња, ради упу ћи ва ња на усва ја ње Вла ди Репу бли ке
Срп ске.

Изра ду пла на упра вља ња Упра вљач повје ра ва струч -
ним, одно сно науч ним инсти ту ци ја ма овла шће ним за ове
посло ве.

План упра вља ња доно си се на пери од од 15 годи на.

Годи шњи извје штај о спро во ђе њу пла на упра вља ња
Упра вљач доста вља Мини стар ству до 15. мар та теку ће
годи не за прет ход ну годи ну.

VIII

Упра вљач у оба вља њу посло ва упра вља ња Спо ме ни -
ком при ро де “Јама Леда на” обез бје ђу је оби ље жа ва ње овог
спо ме ни ка при ро де, подје лу ката стар ских чести ца пре ма
утвр ђе ној зони зашти те и доно си пра ви ла уну тра шњег
реда ради ефи ка сни је зашти те овог спо ме ни ка при ро де уз
прет ход но при ба вље но мишље ње Заво да и сагла сност
Мини стар ства.

Пра ви ли ма из под тач ке 1. овe тач ке утвр ђу ју се пра ви -
ла за спро во ђе ње режи ма зашти те и раз во ја, и то: поста -
вља ње инфор ма тив них и дру гих озна ка, мје ре зашти те
при ли ком оба вља ња науч них истра жи ва ња и изво ђе ња
истра жних радо ва, усло ви за оба вља ње дозво ље них дје -
лат но сти и посеб не мје ре и огра ни че ња у спро во ђе њу
режи ма зашти те.

Пра ви ла из под тач ке 1. ове тач ке и дру ге нео п ход не
инфор ма ци је за спро во ђе ње режи ма зашти те Упра вљач
јав но огла ша ва, на начин да буду доступ на кори сни ци ма и
посје ти о ци ма.

IX

Упра вљач ће уз прет ход но при ба вље но мишље ње Заво -
да и сагла сност Мини стар ства дони је ти про грам упра вља -
ња у року од шест мје се ци од дана сту па ња на сна гу ове
одлу ке, а годи шњи про грам у року од 90 дана од дана сту -
па ња на сна гу про гра ма.

До доно ше ња про гра ма упра вља ња Упра вљач може
посло ве упра вља ња оба вља ти пре ма при вре ме ном про гра -
му упра вља ња, који доно си у року од 60 дана од дана сту -
па ња на сна гу ове одлу ке, тако ђе уз прет ход но при ба вље -
но мишље ње Заво да и сагла сност Мини стар ства. 

X

Пла но ви и про гра ми уре ђе ња про сто ра, шум ског, водо -
при вред ног и дру гог осно ва и про гра ми који обу хва та ју
под руч је гдје се нала зи зашти ће но при род но добро уса гла -
си ће се са про гра мом упра вља ња из тач ке V ове одлу ке,
као и режи ми ма зашти те про пи са ним овом одлу ком. 

XI

Сред ства за зашти ту и раз вој Спо ме ни ка при ро де “Јама
Леда на” обез бје ђу ју се из буџет ских сред ста ва општи не,
при хо да Упра вља ча и из дру гих изво ра у скла ду са зако ном.

XII

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”. 

Број: 04/1-012-2-2299/12 Предсједник
26. септембра 2012. годи не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

2113

На осно ву чла на 43. став 3. Зако на о Вла ди Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 26. сеп -
тем бра 2012. годи не,  д о н и  ј е  л а  ј е  

ОД Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Пре но си се пра во вла сни штва над: 

1. пут нич ким ауто мо би лом М1, мар ке “шко да фели ци ја”
LX 1.3, врста мото ра бен зин, рад ни обим мото ра 1289 cm³,
број шаси је TMBEEA613Y0010693, број мото ра 3002555,
годи на про из вод ње 1999, реги стар ска озна ка 186-Е-321 и

2. пут нич ким ауто мо би лом М1, мар ке “шко да фели ци -
ја”, врста мото ра дизел, рад ни обим мото ра 1896 cm³, број
шаси је TMBEHH613X0004711, број мото ра AEF269129,
годи на про из вод ње 1999, реги стар ска озна ка 180-Т-509, 

са Мини стар ства упра ве и локал не само у пра ве на ЈУ
Нацио нал ни парк “Коза ра” При је дор.

II

Пра во вла сни штва над пут нич ким ауто мо би ли ма из
тач ке I ове одлу ке пре но си се без накна де.

III

За извр ше ње ове одлу ке заду жу је се Мини стар ство
упра ве и локалне само у пра ве.

IV

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.
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