
 

 

 

 

Упутство за мјештане и посјетиоце 

Националног Парка „Дрина“  

 
 

О ЈАВНОЈ УСТАНОВИ НАЦИОНАЛНИ ПАРК ‘ДРИНА’ СРЕБРЕНИЦА 

 

Национални парк „Дрина“ Сребреница је основан одлуком Владе Републике Српскеу 

фебруару 2018. Године, са сједиштем у Скеланима  

 

Национални парк простире се на подручју општине Сребреница у укупној површини 

од 6.315,32 хектара.  

 

Национални парк „Дрина“ Сребреница посједује изузетне природне вриједности. 

Основне вриједности су станишта ендемичних и реликтних биљних врста, прије свега 

Панчићеве оморике те клисурасто-кањонска долина ријеке Дрине и њених притока. 

Ово подручје чини јединствени комплекс, односно дио динарске Старовлашко-рашке 

висије. 
 

 
 
Јавна установа Национални парк „Дрина“  Сребреница 
Скелани бб  
75436 Скелани 
Телефон +056/471-021;  +38765926764 
Е-маил: info@npdrina.com;  
Веб сајт: www.npdrina.com 
 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.npdrina.com/


 

 

У Националном парку „Дрина“ постоје три степена заштите: 

 

- I степен заштите на површини од 860,93 што чини око 13,63 % од 

укупне површине националног 

парка 

- II степен заштите на површини од 2440,35 hа, што чини око 38,64 

% од укупне површине 

националног парка 

- III степен заштите на површини од 3014,03 hа, што чини око 47,73 

% од укупне површине 

националног парка 

 

Екосистеме у ЈП НП "Дрина" углавном заступају: 

• шумски екосистеми 73% 

• пољопривредно земљиште 18% 

• водени екосистеми 9% 
 

 

Парк је Пријатељ локалног становништва и његове предности су: 

-Заустављања даљег нарушавања и 

деградирања животне средине 

- Очувања чистоће ваздуха 

- Заштите и узгој шума и шумског 

земљишта и њихових општекорисних 

функција 

- Очувања и заштита културних добара 

- Очувања биљног и животињског света 

- Очувања површинских и подземних вода 

од загађења и нерационалног 

   Коришћења 

- могућност развоја туризма и нова радна 

места 

- развој туристичких рута, планинарских 

стаза, видиковаца и тд. 

- могућност продаје домаћих производа 

будућим посјетиоцима Парка 

- Улагање у пољопривреду 

- Владин подстицај за привредни развој 

 

На подручју националног парка не смије се чинити следеће: 

 

а) сјећи или уништавати дрвеће, жбуње и осталу вегетацију, осим вршења санитарних сјеча, 

б) уносити стране врсте биљака, животиња и гљива, које слободно живе у природи, као и лов дивљачи, осим 

санитарног и узгојног одстрела у зонама утврђеним посебним прописима,  



 
в) вршити неконтролисано сакупљање љековитог и ароматичног биља, гљива, шумских и других плодова на 

цијелом подручју националног парка,  

г) градити објекте или изводити друге радове којима се загађује земљиште и ваздух, погоршава квалитет 

вода, мијења њихова количина, просторни и временски распоред, осим објеката за потребе 

водоснабдијевања у зонама утврђеним просторним планом националног парка,  

д) градити енергетске објекте и изводити друге радове, осим за потребе националног парка,  

ђ) градити нуклеарне објекте,  

е) одлагати отпад,  

ж) експлоатисати минералне сировине,  

з) градити магистралне и регионалне путеве, осим кад је то предвиђено просторним планом подручја 

националног парка,  

и) уништавати граничне знакове, табле упозорења и обавјештења, рекламне паное, туристичку 

сигнализацију и поруке које упућују на значај и улогу парка и  

ј) обављати дјелатности и предузимати друге радње којима се уништава природа, односно угрожавају 

обиљежја националног парка.  

(2) Изузетно, може се дозволити градња енергетских објеката, ако су од интереса за Републику Српску, уз 

претходну сагласност Владе.  

(3) Поред мјера наведених у ставу 1. овог члана, посебне мјере забрана и ограничења у националним 

парковима уређују се посебним законом о проглашењу националног парка, из члана 3. овог закона. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Национални парк је корисник рибарског подручја језера Перућац.      

 

Риболовно подручје се простире од круне бране у Перућцу до граница са 

општинама Вишеград у Брусничком потоку и Рогатица до иза Великог точила. 

У оквиру рибарског подручја дозвољен је спортски риболов уз дозволе 

Риболовног Савеза Републике Српске. 

Основа и главна одредница Националног парка „Дрина“ је ријека Дрина, 

односно језеро Перућац , 

које је вјештачког поријекла, настало преграђивањем ријечног тока. Ријека 

Дрина је, великим 

дијелом свог тока гранична ријека између Босне и Херцеговине и Србије. 

 

Језеро Перућац је вјештачког постанка настало у ријечном кориту ријеке 

Дрине, њеним 

преграђивањем бетонском браном. Брана представља источну границу 

Националног парка 

 

„Дрина“ и лоцирана је на Дрини. Преграђивањем Дрине 

створено је акумулационо језеро дужине око 52 км, од тога 28 километара се налази у обухвату 

Националног парка „Дрина“. 

 
 

Шумско газдинство: 

Подручје ЈУ Националног парка „Дрина“ граничи се са шумско привредним подручјем  Доњедринско којим 

газдује шумско газдинство „Дрина“ Сребреница. 

 

Површина шума и шумског земљишта у обухвату ЈУ националног парка „Дрина“ износи 3895,54 хектара, 

односно 61,68% од површине националног парка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Културино историјски споменици Националног  Парка „Дрина“ 
 

У културно историјске споменике Националног Парка „Дрина“ спадају: 

- Манастир Карно 

-  Џамије у селу Лука 

-  Стећци  

- Средњовековни градови (Клотјевац, Ђурђевац) 

- Средњовековни споменици  

-  Осаћанско градитељство 

 

 

 
 

 

 


