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0 Увод 
 
Правни пснпв дефинисан је шланпм  13. Закпна п наципналним паркпвима („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 75/10), 19. Закпна п наципналнпм парку „Дрина“ („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 63/17 и 19/18) и 4. став 3) Пдлуке п псниваоу Јавне устанпве 
Наципнални парк „Дрина „ Сребреница („Службени гласник Републике Српске“, брпј:19/18) 
 
 

1 Преглед  главних  карактеристика ЈУ Национални парк  „Дрина“ 
Сребреница 

 

Наципнални парк „Дрина“ Сребреница ппсједује изузетне прирпдне вриједнпсти. Пснпвне 
вриједнпсти су станищта ендемишних и реликтних биљних врста, прије свега Паншићеве 
пмприке те клисурастп-каопнска дплина ријеке Дрине и оених притпка. Пвп ппдрушје шини 
јединствени кпмплекс, пднпснп дип динарске Старпвлащкп-ращке висије. 
 Клисурастп-каопнска дплина ријеке Дрине на ппјединим мјестима има пдлике каопна са 
стрмим,вертикалним странама. Најмаркантнија је на ущћу Црнпг пптпка гдје максимална 
дубина каопна изнпси 976 метара. Дрина се у пбухвату защтићенпг ппдрушја пдликује 
специфишним лактастим скретаоем у близин ущћа Црнпг пптпка. Дптадащои правац сјевера 
мијеоа за вище пд 90 степени и даље теше правцем пд сјеверпзапада ка југпистпку. Пп свпјим 
димензијама и специфишнпм правцу пружаоа клисурастп-каопнска дплина Дрине је 
јединствена и кап таква једна пд најзнашајнијих ријешних дплина у Републици Српскпј, али и у 
цијелпм ппјасу Динарида. 
Вепма знашајна и маркантна је клисурастп-каопнска дплина Црнпг пптпка шије извприщте се 
налази на прекп 1100 метара надмпрске висине и накпн самп 6 килпметара тпка дп ущћа у 
Дрину савлађује пад пд прекп 800 метара. 
 Изузетнпј вриједнпсти ппдрушја дппринпси присуствп Паншићеве пмприке (Picea omorika), кпја 
је ендемишна и терцијарнп реликтна врста. Некада је пва врста била щирпкп распрпстраоена у 
Еврппи, а данас је оен ареал пгранишен на прпстпр пкп средоег тпка Дрине. У Бпсни је 
распрпстраоена на ппдрушју ппщтина Рпгатице, Сребренице, Фпше, Шајниша и Вищеграда. 
Најразвијеније пппулације Паншићеве пмприке су присутне на вище лпкалитета (Гпстиља, 
Стплац, Радпмищља, Жепа, Гвпзна), а у Србији ппстаје и расте на планини Тари гдје је защтићена 
у пквиру Наципналнпг парка „Тара“. 
Наципнални Парк „Дрина“ Сребреница налази се у средоем тпку ријеке Дрине , пднпснп у 
истпшнпм дијелу Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине, на теритприји ппщтине Сребреница 
укупне ппврщине 6.315,32ха. Пбухвата пбласт Стари Влах и дип је унутращоег ппјаса Динарских 
планина. Централна кппрдината защтићенпг ппдрушја пп Гринишу је на 44° 0' 31.4" сјеверне 
гепграфске щирине и 19° 11' 55.9" истпшне гепграфске дужине. Надмпрска висина се креће у 
расппну пд 291 дп 1 265 метара. Прирпднп дпбрп се пружа правцем пд југа ка сјеверу, у дужини 
пд 11 килпметара и пд запада ка истпку у дужини пд 19 килпметара. 
Пснпву защтићенпг ппдрушја шини клисурастп-каопнска дплина ријеке Дрине са језерпм 
Перућац, те планинскп ппдрушје Сущице. Ријека Дрина на пвпм пптезу је прирпдна граница 
између Бпсне и Херцегпвине и Србије. У границама пбухвата налазе се катастарске ппщтине или 
дијелпви катастарских ппщтина: Лука, Ппдраваое, Радпщевићи, Клптјевац, Урисићи, Међе, 
Псатица и Сулице (пп ппдацима нпвпг премјера) кпје се налазе на теритприји ппщтине 
Сребреница. 
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На ппдрушју парка налазе се извприщта: Пптпк Студенац, Црни пптпк, Бијела впда, Радпщевића 
ријека и Бещирпвића ријека. 
 
 Екпсистеме у ЈП НП "Дрина" углавнпм заступају: 
- щумски екпсистеми 73% 
- ппљппривреднп земљищте 18% 
- впдени екпсистеми 9%  

 
Щумске заједнице Парка 
 
Ппдрушје ЈУ Наципналнпг парка „Дрина“ налази се у пквиру граница щумскп привреднпг 
ппдрушја Дпоедринскп кпјим газдује щумскп газдинствп „Дрина“ Сребреница. 
 
Газдинска класа пбухвата све састпјине кпје имају једнаке екплпщкп прпиздвпдне 
карактеристике за кпје се мпже планирати једнак узгпјни третман и један технишки циљ 
газдпваоа. Фпрмирају се на пснпву прпведених педплпщких и вегетацијских картираоа и 
других истраживаоа, издвајаоа щумских састпјина на пснпву тих картираоа и оихпвпг 
сврставаоа у прпизвпдне типпве. Према заступљенпсти врста дрвећа и сппспбнпсти за 
ппщумљаваое, газдинске класе се сврставају у сљедеће категприје щума и щумскпг земљищта: 
виспке щуме са прирпднпм пбнпвпм, виспке деградиране щуме, щумске културе, изданашке 
щуме, ппврщине ппдесне за ппщумљаваое и газдпваое и ппврщине неппдесне за 
ппщумљаваое и газдпваое.  
Ппврщина щума и щумскпг земљищта у пбухвату ЈУ наципналнпг парка „Дрина“ изнпси 3895,54 
хектара, пднпснп 61,68%  пд ппврщине наципналнпг парка. 
 
 Ппврщине ппдесне за ппщумљаваое и газдпваое 

 
Ппврщине ппдесне за ппщумљаваое и газдпваое у пбухвату ЈУ наципналнпг парка „Дрина“ 
заузимају 1,5% пд укупнпг щумскпг земљищта пднпснп 58,14 хектара. Гледанп на укупну 
ппврщину ппврщина ппдесних за ппщумљаваое и газдпваое Дпоедринскпг щумскппривреднпг 
ппдрушја тп је самп 3.72% ппврщина. 
Пд ппврщина ппдесних за ппщумљаваое и газдпваое у пбухвату ЈУ наципналнпг парка „Дрина“ 
евидентиране су: 

 Газдинска класа 5130 – щибљаци у ппјасу букпвих щума, 

 Газдинска класа 5160 – щибљаци у ппјасу китоакпвих щума, 

 Газдинска класа 5260 – гплети у ппјасу китоакпвих щума 
 

1.1 Визија Националног парка „Дрина“ 
 

Јавна устанпва Наципнални парк „Дрина“ Сребреница кап нпвппснпвана Устанпва тежи да 
крпз прпмпцију и управљаое рекреативним и туристишким мпгућнпстима ппдрушја 
Наципналнпг парка шува прирпдне и културне ресурсе и дппринпси лпкалнпм и регипналнпм 
културнпм и друщтвенп -екпнпмскпм развпју. 
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1.2 Законодавство 

 
Пснпвни закпни кпји регулищу управљаое ЈУ Наципналним паркпм ‘’Дрина’’ је Закпн п 
наципналним паркпвима („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 75/10), Закпн п 
наципналнпм парку „Дрина“ („Службени гласник Републике Српске“ брпј:63/17), Закпн п 
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 68/07,109/12 и 44/16) и 
Пдлука п псниваоу Јавне устанпве Наципнални парк „Дрина“ Сребреница („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 19/18). 
Ппред напред наведених прпписа за ппслпве впђеоа коигпвпдства и финансијскп 
извјещтаваое врщи  се у складу са следећим закпнима: 
Закпн п бучетскпм систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
брпј:121/12,52/14,103/15 и 15/16), Правилник п бучетским класификацијам, садржини рашуна и 
примјени кпнтнпг плана за бучетске кприснике („Службени гласник Републике Српске“, 
брпј:98/16 и 118/18) и Правилникпм п финансијскпм извјещтаваоу за бучетске кприснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј:15/17). 
 
Наципнални парк ’’Дрина’’  свпје функципнисаое заснива на сљедећим закпнима и правним 
прпписима: 
 

1. Закпн п наципналним паркпвима Републике  Српске  („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 75/10) 

2. Закпн п наципналнпм парку „Дрина“  („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 63/17 
и 19/18) 

3. Закпн п защтити прирпде („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 20/14) 
4. Закпн п щумама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 75/08) 
5. Закпн п защтити живптне средине („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 71/12 и 

79/15) 
6. Закпн п културним дпбрима („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 11/95 и 

103/08) 
7. Закпн п лпвству („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 60/09) 
8. Закпн п впдама („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 50/06) 
9. Закпн п туризму („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 45/17) 
10. Закпн п рибарству („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 72/12) 
11. Закпн п тргпвини („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 6/07, 52/11, 67/13 и 

106/15) 
12. Закпн п угпститељству („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 45/17) 
13. Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 40/13 

и 106/15) 
14. Закпн п јавним набавкама БиХ („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 39/14) 
15. Правилник п унутращоем реду у Наципналним Паркпвима („Службени гласник 

Републике Српске“, брпј: 83/18) 
16. Статут ЈУНП "Дрина" 

 

1.3 Културне и историјске карактеристике и туристички потенцијал Парка 

1.3.1 Археолошке вриједности  
 
Списак археплпщких лпкалитета у пбухвату ЈУ Наципналнпг парка „Дрина“: 
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 - Ђурђевац 1 (Градина), Ђурђевац. Средопвјекпвни град. На истакнутпм вису изнад лијеве 
пбале Дрине видљиви су пстаци квадратне куле и двприщта (30,5x7 м), мјестимишнп виспки дп 3 
м. На падинама према Дрини има пстатака и ваоскпг бедема (дужине пкп 25 м). У извприма се 
сппмиое 1444. гпдине заједнп с ппдграђем. Касни средои вијек;  
- Ђурђевац 2, Ђурђевац. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп щест стећака у пблику сандука, 
саркпфага и стуба, пријентисаних З-И; украс:пплумјесец, рпзета, пружје, а на стубу и натпис. 
Касни средои вијек, крај 15.вијека;  
- Матарузи, Псатица. Римски надгрпбни сппменици. Двије стеле с фигуралним представама; 
једна с натписпм. Римскп дпба, 3 вијек; 
 - Заелисје, Љескпвик. Сашувана шетири стећка у пблику сандука и саркпфага, пријентисани З-И и 
С-Ј; украс: крст. Касни средои вијек;  
- Златпвп, Љескпвик. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп пкп 8 стећака у пблику сандука. Касни 
средои вијек.  
- Мрампрје, Љескпвик. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп 18 стећака у пблику сандука и 
саркпфага, пријентисаних З-И. Касни средои вијек.  
- Бабајићи, Клптијевац- Бабајићи. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп 35 стећака у пблику 
плпша, сандука и саркпфага и ампрфних блпкпва, пријентисаних З-И; украс: пплумјесец, 
кружнице, људска фигура. Касни средои вијек.  
- Зукића страна, Загај. Пстаци римске зграде и каснпантишке грпбнице. На пмаоем платпу зв. 
Узгајница, пткривене двије грпбнице на свпд с ппремећеним укппима. Налази: фрагменти 
керамике и жељезни клин. Римскп и каснпантишкп дпба, 3-6 вијек.  
- Гребен, Урсићи-Гребен. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп 70 стећака у пблику сандука и 
саркпфага, пријентисаних СЗ-ЈИ; украс: рпзете. Касни средои вијек;  
- Клптијевац 1, Клптијевац. Средопвјекпвни град и некрпппла. Смјещтен на стрмпј стијени 
изнад Дрине. Заузима ареал пд 100 x 20 м. Пбјекти су прилагпђени кпси. Дпбрп су пшуване пбје 
куле и платнп кпје их ппвезује, кап и пбјекат на тераси (тзв. кпоущнице) кпји се рущи у Градски 
пптпк. На бријегу званпм Јатара, у ареалу града, сашуванп десетак стећака;  
- Клптијевац 2, Клптијевац. Римски сппменици и средопвјекпвна некрпппла. Два римска 
сппменика, пд кпјих је једна стела укращена фигуралним мптивима, упптребљени су кап 
сппменици на некрпппли пд 52 стећка у пблику плпша, сандука, саркпфага, пријентисаних З-И; 
украс: ппвијена лпзица с трплистпвима, пплумјесец, фигуралне сцене, мптиви јабуке. Римскп 
дпба-трећи вијек и касни средои вијек; * На прпстпру будућег наципналнпг парка није врщенп 
рекпгнпсцираое, евединтираое и валпризпваое археплпщких лпкалитета, такп да су ппдаци 
преузети из литературе- „Археолошки лексикон Босне и Херцеговине“, Сарајевп 1988.гпдине и 
„Каталошко-топографски преглед стећака“, Сарајевп 1971.гпдине, аутпра Щефика 
Бещлагића. 
 

1.3.2 Друштвене и традиционалне вриједности  
Средоевјекпвни градпви Клптјевац и Ђурђевац и Манастири представљају вепма знашајанп 
истпријскп и културнп наслеђе Републике Српске. Изграђени између XII и XVIII века, не самп да 
су пбликпвали пејзаж Републике Српске, већ представљају валидне и дпстпјне сведпке 
средопвекпвне архитектуре и сликарства. Пви културнп-истпријски сппменици и грађевине 
стпје кап шувари културе на ппдрушју ппщтине Сребреница.  
 

1.3.3 Туризам и рекреација  
У пквирима ЈУ Наципналнпг парка „Дрина“ планирају се активнпсти кпји ће ппкренути 
ппсетипце и развпј туризма на пвим прпстприма. С пбзирпм да је Наципнални парк јпщ у фази 
развпја, предвиђају се активнпсти кпји ће дппринети развпју туристишке делатнпсти, а с 
пбзирпм на дпбра кпјима Наципнални парк распплаже, издвпјићемп: 
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- Манастир Карнп 
На мјесту данащоег храма пп предаоу се налазип манастир из Немаоићкпг перипда, 
предппставља се да је тп била задужбина краља Драгутина. Тај манастир је највјерпватније 
страдап у вријеме дпласка псманлија у пве крајеве. Градоа данащоег храма Ппкрпва Пресвете 
Бпгпрпдице заппшета је 1893. гпдине, а заврщена је 1896. гпдине и псветип га је митрппплит 
Никплај (Мандић). Сазидан је пд камена и прекривен лимпм. На храм је дпзидан звпник 1925. 
гпдине, а звпнп је дарпвап Краљ Александар Карађпрђевић. 
 

- Чамије у Осату 
Чамије представљају вјерскп-културни и пбразпвни субјект културнп-истпријскпг наслеђа 
Сребренице. Изградоа чамија на пвим прпстприма представља мултиетнишки и 
мултирелигијски садржај интересантан за ппсјетипце Наципналнпг парка. 

- Стећци  
Стећци су средопвјекпвни мпнплитни камени сппменици везани за цијелп ппдрушје данащое 
Бпсне и Херцегпвине, те дијелпве Србије, Црне Гпре и Хрватске. Карактерище их бпгата 
прнаментика те записи, епитафи, кпји гпвпре п специфишнпм пднпсу према живпту и према 
смрти. Ппјављују се пд друге пплпвине 12. стпљећа, а оихпва прва фаза траје и тпкпм 13. 
стпљеће. Интензивнп се клещу и укращавају у 14. и 15. стпљећу, а у 16. стпљећу пва врста 
сакралне умјетнпсти ппступнп нестаје. Стећци у Бпсни и Херцегпвини стављени су на листу 
UNESCO кап защтићени сппменици културе- свјетске бащтине у 2016. гпдини.  

- Средопвјекпвни градпви 
Клотјевац - средопвјекпвни град саграђен је на литици ријеке Дрине, а свпјим изгледпм 
ппказује да је имап функцију утврде из кпје се кпнтрплисап прплаз каопнпм Дрине. Изузетнп 
атрактиван, збпг неприступашнпсти терена дп оега мпгу дпћи самп најсмјелији авантуристи. 

- Осаћанскп градитељствп 
Псаћани су утемељили такпзвани „динарски” тип српске куће из кпга ће настати све пстале 
варијанте сепске куће. Ппзната и кап псаћанка, пва типишна зграда нарпднпг неимарства састпји 
се пд куће и спбе. Псаћанка има стрм крпв ппкривен щиндрпм и финп пбрађене дрвене греде 
кпје се шестп укращавају дубпрезпм. Увек је укппана на кпсини, такп да се у већини слушајева 
исппд спбе налази ппдрум у функцији пставе. Сппљни зид ппдрума је пп правилу пблпжен 
притесаним, рустишним каменпм. 
Све су пвп знаменитпсти кпје ће привући ппсетипце у пве крајеве и дппринети развпј туризма у 
будућнпсти



6 
 

2 План рада и пословања за 2019. годину 
 
Пснпвне активнпсти предвиђене у тпку 2019. гпдине према пвпм плану дефинисали смп 
следећим кпмппнентама: 

 

2.1 Планиране активности на заштити природних вриједности у  Парку 
 

- Пбиљежаваље цјелпкупне границе ЈУНП ’’Дрина’’ Сребреница накпн разгранишеоа 
са ЈП ’’Щуме Републике Српске’’- ЩГ ’’Дрина’’Сребреница  и катастарскпг јавнпг 
излагаоа  

- Пбиљежаваое граница зпна режима  защтите  у I, II и III степену защтите а све у 
складу са Правилникпм п нашину пбиљежаваоа защтићених ппдрушја („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 3/18) 
- Идентификација, пбиљежаваое и ппис нпве састпјине Паншићеве пмприке у 

пбухвату пдјела 37 и 38 ГЈ Лука Клптјевац. Наведена састпјина дп сада није била 
предмет издвајаоа и пписа али је кпнстатпвана пд стране струшне службе ЩГ 
’’Дрина’’Сребреница , па смп планирали да исту издвпјимп и ппищемп, у складу са 
сугестијама Завпда и Щумарскпг Факултета 

- Мелипрација сјеменских састпјина Паншићеве пмприке у пдјелима 14 и 15  ГЈ Лука 
Клптјевац 

- Усаглащаваое активнпсти са лпвашким удржеоем ’’Спкп’’ Сребреница у циљу 
пшуваоа валпризпваних вриједних врста дивљаши на ппдрушју ЈУНП ’’Дрина’’ 
Сребреница  дп дпнпщеоа пдлуке п разгранишеоу граница Ппсебнпг лпвищта 
’’Сущица’’ 

- Едукација заппслених у циљу пбуке у нашину управљаоа наципналним паркпвима 
(студијска путпваоа, радипнице и сл.) 

- Едукација заппслених у циљу пбуке у реализацији прпјекта усппстављаоа 
прекпгранишнпг ппдрушја Резерват бипсфере Дрина 

-    Едукација лпкалнпг станпвнищтва крпз састанке са Савјетима мјесних заједница  
      кпје улазе у састав Наципналнпг парка, п знашају Наципналнпг парка  за оихпв  

развпј и прпсперитет  
-    Кпнтрпла впзила кпја улазе и излазе из парка шиме ће се знатнп смаоена мпгућнпст  

щумске крађе и лпвпкрађе 
-    Усппстављаое кпнтрплнпг пункта на кпме ће ппсјетипци Парка бити у мпгућнпсти  

да сазнају пснпвне инфпрмације п Наципналнпм парку, те истп такп да буду 
уппзнати са правилима ппнащаоа у пвпм дијелу Парка. 
 

 

http://www.nasljedje.org/docs/pdf/Pravilnik_o_nacinu_obiljezavanja_zasticenih_podrucja.pdf
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2.2 Планиране активности заштите шума 
 
Защтита щума у ЈУ Наципналнпм парку "Дрина" пбавља  се кап свепбухватна и 
систематска защтита цјелпкупнпг ппдрушја. Прва и најважнија фаза  у тпме је 
непрекиднп праћеое здравственп стаое щума пд стране служби кпје дјелују на 
терену. Пдмах накпн щтп се упше симптпми биљних бплести или щтетних 
инсеката, примјети се увећан брпј самих щтетпшина кап и стабла пщтећена 
абиптским фактприма (вјетар, соег и грпм) утврђују се мјере защтите и 
сузбијаоа.  
Щумскп привредна пснпва ЩГ „Дрина Сребреница“ важи дп 31.12.2020.гпдине, а 
Закпнпм п Наципналним паркпвима је прпписанп да се у Наципналним 
паркпвима прпвпде самп санитарне сјеше. Пвакавпм нашину  газдпваоа щумама 
није сметоа неппсједпваое щумскппривредне пснпве, јер се истпм не прпписује 
пбим и динамика прпвпђеоа санитариних сјеша.  План прпвпђеоа санитарних 
сјеша се утврђује на пснпву утврђенпг тренутнпг стаоа и кплишине  прелпмљених , 
изваљених, пбпљелих  и сувих стабала, у циљу спрешаваоа щиреоа бплести и 
щтетпшина  те пшуваоа здравственпг стаоа , виталнпсти и стабилнпсти щумских 
екпсистема. Ми смп у тпку припрема и угпвприлии смп израду Ппсебне Щумскп-
привредне пснпве за ппдрушје ЈУ Наципнални парк  „Дрина“. 
План је и пбавеза да ппдрушја у кпјима ппстпји карактеристишна флпра, фауна и 
ппдрушја са изразитим бипдиверзитетпм треба да буду сашувана у затешенпм 
стаоу или унапријеђена. 
У зпнама II i III ће  се спрпвпдити санитарне сјеше кап превентивне мјере защтите 
щума и  пшуваоу здравственпг стаоа , виталнипсти и стабилнпсти свих щумских  
фитпценпза у  Наципналнпм парку, са ппсебним псвртпм на защтити и 
унапређеоу раста и развпја Паншићеве пмприке кап трајни задатак егзистенције 
и дјелпваоа Парка. 
У тпку 2019. гпдине  планиранп је ппстављаое лпвних стабала јеле на вище 
лпкација и лпвних клппки за смршеве ппткпроаке у смршевим културама. 
У парку у два ппдрушја (Лука-Крущевдп и Псат) се налазе щуме у приватнпм 
власнищтву. 2018. гпдини израђена је щумскп-привредна пснпва за те щуме и 
план за пву гпдину је да се у истим примјене мјере кпнтрпле, защтите, 
кприщћеоа пд нащег сектпра защтите. Нарпшиту пажоу ппсветити 
некпнтрплисанпј сјеши и пустпщеоу пд стране власника и препрпдаваца дрвне 
масе. Пд стране ЈУ Наципнални парк „Дрина“ предвиђен је и Сппразум п 
ппслпвнп-технишкпј сарадои са ЩГ „Дрина“ Сребреница, кпјим је планиранп да 
ЩГ ’’Дрина’’ Сребреница врщи струшне ппслпве на дпзнаци и реализацији дрвне 
масе у щумама са правпм приватне свпјине у тпку пве гпдине. 

2.3 Планиране радне активности 
 
-   Изврщити разгранишеоа са ЩГ „Дрина“ Сребреница и истп гепдетски снимити, 
-   Израда ппсебне Щумскп привредне пснпве за ЈУ Наципнални парк  „Дрина“ , угпвпрени 
     су радпви са ИРЦ Баоа Лука, 
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-   Израда ппсебне Щумскп привредне пснпве за щуме у приватнпм власнищтву 
-   Дпнпщеое плана кприщћеоа рибарскпг ппдрушја рибплпвних впда Језера ХЕ Бајина       
Бащта ( На пснпву шлана 7 и 24 Закпна п рибарству, „Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 72/12);  

-  Виднп пбиљежаваое границе рибарскпг ппдрушја на пснпву Правилникпм п нашину   
пбиљежаваоа защтићених ппдрушја („Службени гласник Републике Српске“, брпј: 3/18) 
- Направити сппразум п ппслпвнп-технишкпј сарадои са ЈП НП „Тара“ Бајина Бащта     
  везанп за заједнишке активнпсти на кпнтрпли и защтити впде језера Перућац, 
  кпнтрпли и шуваоу пд рибпкрадица и нелегалнпг рибплпва, пприбљаваоа и свих  
  других активнпсти везаних за прпграм и план управљаоа рибарских ппдрушјем  
  Језера Перућац (Пвп ће се радити у сарадои са Министарствима Ппљппривреде, 
  щумарства и впдппривреде) 
-  Прекп надлежних министарстава ступити у кпнтакт са надлежним у“ ХЕ Бајина Бащта“   
   и птппшети сарадоу и нашин реализације плана шищћеоа језера Перућац, кап трајни 
   задатак ријещаваоа дугпгпдищоег прпблема цијелпкупне регије, кап и накнада таксе 
   за пптппљенп земљищте  ЈУ Наципналнпг парка „Дрина“ пд стране “ ХЕ Бајина Бащта“. 
-  Впдити сталне активнпсти и у сарадои са надлежним прганима Ппщтине     
    Сребреница (кпмунална инспекција, тржищна инспекција, санитарна инспекција) 
 

2.4 Планиране туристичко-промотивне активности 
 

 - Сарадоа са Туристишкпм Прганизацијпм Сребренице и Туристишкпм Прганизацијпм 
Републике Српске 
-   Унапређеое и ажурираое сајта ЈУ Наципнални парк „Дрина“ 
-   Ппстављаое инфп пулта ЈУ Наципнални парк „Дрина“ на улазу у Парк 
-  Израда и щтампаое летака, каталпга и брпщура ЈУ Наципнални парк „Дрина“ гдје                  
   прпмптивни материјали пбухватају прпспекте, брпщуре, карте, разгледнице, ппстере,        
   кесе, фптпграфије и фасцикле, а едукативни материјали пбухватају дидактишке брпщуре, 
   радне листпве, прпспекте са тематикпм защтите прирпде и ппдизаоа јавне екплпщке             
    свијести. 
-   Израда прпмптивних филмпва, мајица, реклама, итд. 
-  Презентација и прпмпција ЈУ Наципнални парк „Дрина’’ крпз ушествпваое на сајмпвима        
    туризма, струшним семинарима, скуппвима, итд.  
-  Унапређеое туристишких садржаја крпз пбиљежаваое, мапираое и уређеоа мјеста за 
    видикпвце на прпстпру ЈУ Наципнални парк „Дрина“ 
-  Уређеое излпжбенпг прпстпра Наципналнпг парка у Управнпј згради 
-  Прганизпваое  туристишке ппнуде за щкплу у Клптијевцу у смислу мпгућих активнпсти 
кап щтп је бунгалпвскп насеље, щкпла у прирпди, дјешији камппви и сл. 
 
 
 
 
 

http://www.nasljedje.org/docs/pdf/Pravilnik_o_nacinu_obiljezavanja_zasticenih_podrucja.pdf
http://www.nasljedje.org/docs/pdf/Pravilnik_o_nacinu_obiljezavanja_zasticenih_podrucja.pdf
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Планиранп унапређеое туристишких садржаја 

Какп би се пдгпвприлп изазпвима нпвпг времена и пптребама све захтјевнијих 
ппсјетилаца, неппхпднп је спрпвести активнпсти за туристишке садржаје у наципналнпм 
парку, щтп би дппринијелп и ппвећаоу квалитете наципналнпг парка кап туристишке 
дестинације. У ту сврху предвиђене су слиједеће активнпсти: 

 израда и аплицираое прпјеката на пснпву птвпрених ппзива дпмаћих и 
међунарпдних институција; 

 графишки дизајн, припрема, израда и ппстављаое нпве туристишкп – 
инфпрмативне сигнализације; 

 графишки дизајн, припрема, израда и замјена дптрајале туристишкп – 
инфпрмативне сигнализације; 

 графишки дизајн, припрема, израда и ппстављаое елемената за унутращое 
уређеое инфп центра; 

ЈУ Наципнални парк  „Дрина“  узеће ушещће у активнпстима прганизпваоа и презентације 
традиципналних манифестација на ппдрушју Наципналнпг парка: 

 „Паншићева регата на језеру Перућац“ –Сребреница 

 Такмишеое у сппртскпм рибплпву у језеру Перућац 

 „Дан Манастира Карнп 14.пктпбра“  и пстале знашајне манифестације 
Ппред ппменутих манифестација ЈУ Наципнални парк  „Дрина“ ппдржаће и друга 
дещаваоа кпја ће се пдржати на ппдрушју Наципналнпг парка.  
 
Презентација и прпмпција ЈУНП ’’Дрина’’ би у складу са распплпживим капацитетима 

ппдразумјевала: 

 дизајн, графишка припрема и израда прпмптивних материјала и карте 
наципналнпг парка;  

 дизајн, графишка припрема и израда пјещашких и бициклистишких карата 
наципналнпг парка; 

 превпд прпмптивних материјала на енглески и кинески језик; 

 дизајн, графишка припрема и израда едукативних материјала; 

 графишки дизајн, припрема и израда нпвпгпдищоих календара; 

 дпщтампаваое разлишитих прпмптивних материјала у складу са пптребама; 

 дпстава прпмптивних материјала инфп-центру и туристишким субјектима унутар 
и изван наципналнпг парка; 

 ажурираое интернет странице ЈУ Наципнални парк  „Дрина“; 

 ажурираое Фејсбук странице ЈУ Наципнални парк  „Дрина“; 

 сарадоа са туристишким и другим субјектима унутар и ван ппдрушја 
Наципналнпг парка; 

 израда краткпг филма п туристишкпм и културнп-истпријскпм  пптенцијалу ЈУ 
Наципнални парк „Дрина“  
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2.5 Планиране инфраструктурне активности 
 
У складу са мпгућнпстима у тпку 2019.гпдине планирана је реализација, неких пд 
следећих инфрасруктурних активнпсти: 
 
-  Изградоа улазне капије на главнпм улазу у ЈУ Наципнални парк „Дрина“, на приступнпм 
путу Скелани – Клптјевац кпд „ХЕ Бајина Бащта“, „Крагљивпда“ и „Бијеле впде“. 
(Изградопм пвих капија и псниваоем пве службе Наципнални парк ће ријещити један пд 
свпјих ппшетних прпблема. Пве улазне капије у будућнпсти ће служити кап инфп-центар за 
ппсјетипце наципналнпг парка) 
- Планиранп је набавити и ппставити на језеру Перућац, у пквиру рибплпвних впда, 
кпнтеоер за надзпрнике парка (рибпшувара) кап мјестп за дежурствп, прпдајни пбјекат 
рибплпвашких дпзвпла смјещтај ппреме и мптпра шамца. 
- Израдити прпјекат санације и дпградое куће за надзпрнике и ппсјетипце парка у Црнпм 
пптпку на 15-пм килпметру пд бране „ХЕ Бајина Бащта“ у  кпм ће се предвидети 
настрещица са лпжищтем за ватру, клупама и стплпвима за пдмпр и разгледаое. 
- Планиранп је да у 2019. гпдини буде урађенп щтп вище санација на излетищтима: 
1. излетиште Бјеле воде (пптребнп је ппкрити настрещицу пдгпварајућим материјалпм, 
израдити дпвпљан брпј клупа и стплпва за бправак излетника, израдити и пбиљежити 
видикпвац са сигурнпснпм пградпм), 
2. излетиште Ђурђевац (пптребнп је уредити приступни пут и израдити стплпве и клупе 
за ппсетипце) 
3. излетищте Стари град у Клптјевцу (пптребнп је пшистити и урадити прилазни пут и 
урадити стплпве и клупе за пдмпр) 
4. излетиште Шарена буква (ппртебнп је уредити видикпвац са защтитнпм пградпм, 
израдити клупе и стплпве за пдмпр ппсетилаца) 
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3  Планови и стратегије, које утичу на управљање Националним 
парком „Дрина“ 

3.1 Стратегија развоја шумарства 2010- 2020 
  
Наципнални паркпви се сппмиоу кап заинтереспвана страна у кпнтексту 
пдређених кпнтакта са щумарствпм. Предвиђенп је знашајнп ппвећаое ппврщина 
наципналних и регипналних 
паркпва, рекреативних, културних, наушних и пејзажних предјела и резервата 
прирпде кап и сппменика. 
Стратегија развпја щумарства је била усвпјена прије нпвпг Закпна п наципналним 
паркпвима, са кпјим је забраоена сва сјеша псим врщеоа санитарних сјеша, такп 
да се сада у Наципналнпм парку „Дрина“  не мпже вище кпристити пве функције 
щума. Збпг забране сјеше требалп би и прпмијенити нашин праћеоа и кпнтрпле 
щумских ресурса, јер су непрпизвпдне функције ппстале главне функције щуме у 
Наципналнпм парку. . Пснпвна стратегија развпја щумарства у ЈУ Наципнални 
парк „Дрина“  биће у складу са шланпм 7.став 2 а)  Закпна п наципналним 
паркпвима

 

3.2 Стратегија развоја туризма РС за период 2010. – 2020. године 
 
Предвиђа се израда Мастер плана за ЈУ НП „Дрина“ кпји би предвидип развпј 
туризма у парку те ппслпвни план. Нацрт Стратегије Бпсне и Херцегпвине са 
акципним планпм за защтиту биплпщке и пејзажне разнпликпсти. Стратегија 
развпја туризма Републике Српске има за циљ раст пбима туристишкпг прпмета, 
раст заппсленпсти, ппщти напредак у спцип-екпнпмскпм развпју. Стратегија 
треба да дппринесе дугпрпшнпј защтити културнпг и прирпднпг наслеђа, те 
защтиту туристишких пптрпщаша.
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4 Организациона структура и предлог радне снаге у 2019. години 
 
На пснпву шлана 10. Статута  ЈУ НП "Дрина" Сребреница дефинисани су следећи сектпри у 
сампј унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста (предлпг правилника п 
унутращопј прганизацији и систематизацији је у изради, на пснпву сугестија дпбијених из 
Министарства): 
 1. Сектпр защтите прирпдних вриједнпсти, културних и других дпбара те газдпваое са 
оима 
2.Сектпр за развпј Наципналнпг парка, унапређеое, презентација и пппуларизацију 
прирпдних вриједнпсти и културних дпбара 
3. Сектпр угпститељства, туризма и тргпвине 
4. Сектпр заједнишких служби Прганизаципна структура,  структура заппслених Ппред  в.д. 
директпра Управу Наципналнпг парка шини и  један заппслени приправник щумарски 
инжиоер. 
Планпм за 2019. гпдину предвиђенп је псим директпра ппстављаое рукпвпдица сектпра 
защтите прирпдних вриједнпсти, културних и других дпбара, те газдпваое са оима. 
Сматра се да је тај рукпвпдилац неппхпдан из разлпга щтп ће главни акценат бити на 
прганизпваоу сампг ппсла надзпра на терену. У складу са приједлпгпм Правилника п 
унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ НП „Дрина“ планиранп је 
ппстављаое пет надзпрника у Наципналнпм парку кап пснпва защтите прирпдних 
вриједнпсти (щуме, рибплпвне впде, лпвищта и сл.) 
Планиранп је у кплпни КВ радника три изврщипца на ппслпве са привременп-ппвременим 
ппслпвима у мјери кпја буде диктирап пбим ппсла на терену у Наципналнпм парку. 
Сва пстала заппщљаваоа, предвиђена шак и пвим прпјекцијама се највјерпватније неће 
мпћи реализпвати у пунпм смислу, збпг пгранишених средстава и капацитета. 
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План радне снаге 
 
 

Р. 
бр. 

 СЕКТПР 

СТРУШНА СПРЕМА     -  КВАЛИФИКАЦИЈА 

ВСС ВЩС ВКВ ССС КВ  
СВЕГА 
2019 

1 

Сектпр защтите 
прирпдних вриједнпсти, 
културних и других 
дпбара те газдпваое са 
оима 

2   5 2  10 

2 

Сектпр за развпј 
Наципналнпг парка 
унапређеое, 
презентација и 
пппуларизацију 
прирпдних вриједнпсти 
и културних дпбара 
 

1   1   2 

3 
Сектпр угпститељства, 
туризма 

   1 1  2 

4 
Сектпр заједнишких 
служби 

1   2   2 

            У  К  У  П  Н  О 4   9 3  16 

 
 

5   Финансијски план  ЈУ Националног парка „Дрина“ 
 
У складу са Закпнпм п Наципналним паркпвима, средства за финансираое наципналних 
паркпва пбезбјеђује се из:  
 
 а) Бучета Републике Српске 
 б) Властитих прихпда 
 в) Бучет ппщтине Сребреница 
 г)  Дпнација, кредита, зајмпва и других извпра у складу са закпнпм 
 
Бучет Републике Српске је врлп битна ставка у финансираоу Наципналнпг парка, али је 
неппхпднп да се у ЈУ Наципнални парк ’’Дрина’’ Сребреница на бази ппстпјећих 
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кадрпвских капацитета, те јашаоем истих у будућнпсти, ппради на прибављаоу средстава 
из других извпра. 
Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст Републике Српске, пснпван 
кап правнп лице са јавним пвлащћеоима, шија су права, пбавезе и пдгпвпрнпсти утврђене 
Закпнпм п Фпнду и финансираоу защтите живптне средине Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ брпј: 117/11), Статутпм Фпнда и другим прпписима.  
Дјелатнпст Фпнда пбухвата ппслпве у вези са прикупљаоем средстава, кап и 
финансираоем припреме, прпвпђеоа и развпја прпграма, прпјеката и слишних активнпсти 
у ппдрушју пшуваоа, пдрживпг кприщћеоа, защтите и унапређеоа живптне средине, те у 
пбласти енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије 
Једна пд главних функција Фпнда за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст 
Републике Српске је регулисаое дјелатнпсти јавних устанпва кпје пбезбјеђују защтиту 
живптне средине на нивпу ентитета ради управљаоа прпграмима шији је циљ 
унапријеђеое защтите живптне средине, а кпје пбухвата: 
- ппдрщку мјерама у циљу защтите живптне средине, нарпшитп у пбласти развпја и 
финансираоа инфпрмативнпг система, пбразпваоа и щиреоа инфпрмација, истраживаоа 
и активнпсти јавнпсти кпје се пднпсе на защтиту живптне средине 
-  унапређеое развпја екпнпмске структуре кпја је ппвпљна за живптну  средину - пшуваое 
защтићених живптних ппдрушја унапређиваое екплпщке свијести јавнпсти и  
истраживаое живптне  средине 
Закпн п щумама („Службени гласник Републике Српске“ брпј: 75/08) дефинище да су 
средстава ппсебне намјене, између псталпг, предвиђена и за издвајаое, кпнзервацију и 
пшуваое защтићених ппдрушја. Прпгрампм санитарне сјеше щуме у Наципналнпм парку 
пбезбједиће се дип средстава за финансираое активнпсти Наципналнпг парка. 
Дип прихпда мпгли би шинити прихпди из туристишке дјелатнпсти заснпване на ппстпјећпј 
и нпвпј туристишкпј инфраструктури и прирпдним и културнп-истпријским вриједнпстима 
парка. Међутим, за пствареое знашајнијих прихпда из туристишке дјелатнпсти неппхпдна 
су и знашајнија улагаоа у  инфраструктуру (приступашнпсти) и јаку маркетинщку стратегију 
Наципналнпг парка. 
Један дип прихпда пбезбједиће се из псталих предвиђених активнпсти и ппслпва 
Наципналнпг парка. 
 

5.1  План очекиваних средстава од шумских дрвних сортимената 
 
У Наципналнпм парку се прпвпде мјере оеге и защтите щума.   
Планираое пбима санитарних сјеша без Ппсебне Щумскппривредне пснпве се врщи на 
пснпву пбима пвих сјеша тпкпм ранијих гпдина у щтп имамп увид из Исказа сјеша за 
прптекле гпдине те на пснпву увида на терену мпже се дпћи дп пквирнпг плана 
санитарних сјеша.  Санитарне сјеше пднпсе се на слушајеве стабала кпја су у биплпщкпм 
смислу мртва или у прилишнпј мјери пслабљена утицајем биптских и абиптских фактпра.  
За сва дпзнашена стабла у ппјединашним пдјелима се израђује Извпђашки прпјекат кпји се 
дпставља щумарскпј инспекцији , а кпја  врщи  прегледе  прпведене дпзнаке или 
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реализације истих.  У тпку гпдине усљед метереплпщких екстрема , градације инсеката 
или ппјаве биљних бплести већег пбима мпже дпћи дп  кпрекције плана.  
 

 
 
 

5.2 План очекиваних средстава од дрвених сортимената из 
санитарних сјеча 

   ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2019. ГОДИНИ 

Р. 
Бр. 

С  О  Р  Т  И  М  Е  Н  Т  И 
Јединица 
мјере 

ПЛАНИРАНА 
КОЛИШИНА 

 

ЦИЈЕНА 
У  КМ 

ВРИЈЕДН
ОСТ У КМ 

1. 
ТРУПЦИ ЗА РЕЗАОЕ ШЕТИНАРА I 
КЛАСЕ m³ 0,19 160.00 30,40 

2. 
ТРУПЦИ ЗА РЕЗАОЕ ШЕТИНАРА II 
КЛАСЕ m³ 1,11 135.00 149,85 

3. 
ТРУПЦИ ЗА РЕЗАОЕ ШЕТИНАРА  III 
КЛАСЕ m³ 10,43 115.00 1199,45 

4. 
РУДНП ДРВП ШЕТИНАРА И ТТ 
СТУБПВИ m³ 75,64 78 5899,92 

5. ЦЕЛУЛПЗНП  ДРВП ШЕТИНАРА m³ 272,73 55.00 15000,15 

6. ТРУПЦИ БУКВЕ ЗА РЕЗАОЕ I КЛАСЕ m³ 3,70 135.00 499,50 

7. ТРУПЦИ БУКВЕ ЗА РЕЗАОЕ II КЛАСЕ m³ 11,43 105.00 1200,15 

8. ТРУПЦИ БУКВЕ ЗА РЕЗАОЕ III КЛАСЕ m³ 5,29 85.00 449,65 

9. ТРУПЦИ ХРАСТА ЗА РЕЗАОЕ III КЛАСЕ m³ 6,88 165.00 1.135,20 

10. ТРУПЦИ ПЛЕМЕНИТИХ ЛИЩЋАРА m³ 4 200.00 800.00 

11. ТРУПЦИ ПСТАЛИХ ЛИЩЋАРА m³ 29.17 120.00 3500.40 

12. РУДНП ДРВП ЛИЩЋАРА m³ 1,43 70.00 800,10 

13. ЦЕЛУЛПЗНП  ДРВП ЛИЩЋАРА m³ 22,86 70.00 1600,20 

14. ПГРЕВ ЛИЩЋАРА I И II КЛАСА m³ 116,67 60.00 7000,20 

15. СЈЕШЕНИЦА ЛИЩЋАРА m³ 18,75 40,00 750,00 

У      К      У      П      Н      О m³ 590,28 95.79 40.015,17 

 
Наппмена: План направљен на пснпву дпзнаке и исказа сјеша у тпку 2018. гпдину и ранијег 
перипда прегледа на терену пд пвлащћених радника Щ.Г „Дрина“ Сребреница, кпји су 
газдпвали на наведенпм ппдрушју дп псниваоа парка. 
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5.3  План прихода и расхода са планираним пословним резултатом 
 

КОНТО   ПРИХОДИ 
2019 

                        ПЛАН 

1 2 4 

7212 Прихпди пд закупа и ренте  500.00 

7225 Прихпди пд пружаоа јавних услуга 3000.00 

7291 Пстали неппрески прихпди   500.00 

7312 Грантпви из земље 2000.00 

7711 Прихпди пд реализац.залиха                     40015.17 

7712 Кпрекција прихпда за прпмј.вриј.залиха ушинака  1000.00 

7719 Пстали прихпди пбраш.карактера   500.00 

7873 Трансфери јединица лпкалне сампуправе                     50000.00 

7879 Трансфери пд псталих јединица власти                        5000.00 

7881 
Трансфери између бучетских јединица истпг 
нивпа                    200.000.00 

 9212         примици пд узетих зајмпва                     50.000,00 

   УКУПНО                  352.515,17 

КОНТО РАСХОДИ 
2019 

ПЛАН 

1 2 4 

4111 Расхпди за брутп плате                 150.000.00 

4112 
Расхпди за брутп накнаде трпщ. и псталих лишн 
прим.                      25.000.00 

4113 Расх.за накн.плате  бплпваоа.ппрпдиљ.псус.                      1.000.00 

4114 Расхпди за птпрем. и једнпкрате ппмпци- брутп                      1.000.00 

4122 
Расхпди пп пснпву утрпщ енерг.  кпмун. и тран 
услуга                     20000.00 

4123 Расхпди за режијски материјал 8000.00 

4125 Расхпди за текуће пдржаваое 5000.00 

4126 Расхпди пп пснпву путпваоа и смје.                       5000.00 

4127 Расхпди за струшне услуге                     10000.00 

4128 Расх.за услуге пдрж.јавн.ппврщ.и з.ж.ср.                       5000.00 

4129 Пстали неппменути расхпди                     12000.00 

4139 Расхпди пп пснпву затезних камата                         100.00 

4711 Набавна вриједнпст реализпваних залиха                       2000.00 

4712 Расхпди пп пснпву ампртизације                     10000.00 

4719 Пстали расхпди пбрашунскпг карак.     100.00 

 5113         Инвестиције у набавку ппреме                    91900,00 

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ                346.100,00 
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5.4 Планирани Пословни резултат  
 
На пснпву планираних прихпда и расхпда у 2019. гпдини предвиђен је ппслпвни 
резултат кап дпбит у изнпсу пд  6.415,17 КМ. 
 
Финансијским планпм предвиђени су  сви прихпди и расхпди ЈУ Наципналнпг парка 
„Дрина“ кпји су неппхпдни у 2019. гпдини да би Наципнални парк испунип све свпје 
планиране пбавезе предвиђене планпм рада и ппслпваоа. 
 
Планпм су предвиђени максимални видпви щтедое у 2019. гпдини.  
 
 
 
 
     В.д  Д и р е к т п р 

                                                                                                                       Радпмир др  Павлпвић 

 


