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Приједлог 
 
На основу члана 60. став 2. тачка г) Закона о заштити природе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/14) и члана 43. став 1. Закона о Влади Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08), на приједлог 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, а по претходно 
прибављеном мишљењу надлежних министарстава, Влада Републике Српске, на 
сједници одржаној ___________  2021. године, доноси 
 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ТАРА“ 
 

 
I 

 
Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје клисурасто-кањонске 

долине ријеке Таре као заштићени пејзаж, категорија V – парк природе, под називом 
Парк природе „Тара“.  

 
II  
 

Основне вриједности Парка природе „Тара“ чине клисурасто-кањонска долина 
ријеке Таре са бројним брзацима, слаповима и буковима, живописни пејзажи, 
разноврсни екосистеми и станишта, те реликтне и ендемичне биљне заједнице. 

 
                                                                                III 

 
Парк природе „Тара“ простире се на подручју општине Фоча, у укупној 

површини од 14.453,38 ha. 
  

     IV 
 

1) Граница Парка природе „Тара“ почиње из тачке гдје ријека Тара улази у БиХ и 
прати ријеку низводно државном границом у дужини од цца 25 km до граничног моста 
у Хуму, односно до ломне тачке бр. 1 – 6568935, 4800839. Из ове тачке граница иде 
сјеверно праволинијски на ломну тачку бр. 2 – 6568910, 4800883, те даље према западу 
прати пут Фоча – Хум, и након 270 m у ломној тачки бр. 3 – 6568667, 4800904, одваја  
сјевероисточно пратећи локални пут према Буковику све до ломне тачке бр. 4 – 
6568955, 4801026 у којој се одваја сјеверозападно пратећи локални пут за Хум до 
ломне тачке бр. 5 – 6568889, 4801066. Из ове тачке граница иде сјеверозападно 
пратећи локални пут за Хум, односно границама катастарских честица (у даљем таксту 
к.ч.) 1399, 1365, 1404, 1485, 1252, 1483, 1481 и 892 (парцеле су изван обухвата) у 
катастарској општини (у даљем тексту К.О.) Хум. Даље граница праволинијски сјеверно 
пресијеца к.ч. 1483 до ломне тачке бр. 6 – 6567528, 4802393, те даље наставља 
сјеверозападно границама к.ч. 1483, 1478 и 1685 (парцеле су изван обухвата), до ломне 



тчке бр. 7 – 6567909, 4803320. Из ломне тачке бр. 7, граница парка природе 
праволинијски пресијеца к.ч. 2090 до ломне тачке бр. 8 – 6568157, 4803273. Од ломне 
тачке бр. 8, граница Парка природе иде границом к.ч. 2090 у К.О. Хум (парцела је у 
обухвату) до ломне тачке бр. 9 – 6570689, 4804684. Даље граница наставља границом 
к.ч. 1452 у К.О. Тохољи (парцела је изван обухвата) те даље преко коте 1204, према 
сјеверу води локалним путем преко Миљевића, односно границом к.ч. 1153 у К.О. 
Тохољи,  до ломне тачке бр. 9 – 6570406, 4808039 на коти 1062. Даље граница наставља 
локалним путем преко Путишића и Градца у К.О. Заваит, до моста на потоку Вранић на 
ломној тачки бр. 10 – 6571349, 4809576.   
Граница даље наставља низводно потоком Вранић до ломне тачке бр. 11 – 6572772, 
4809637 односно до споја са Вукојничким потоком на граници К.О. Тврдаци, те даље 
наставља Вукојничким потоком, односно границама к.ч. 2057 и 2062 у К.О. Тврдаци 
(парцелe су изван обухвата) до ломне тачке бр. 12 – 6575686, 4809667. Од ломне тачке 
бр. 12, граница парка природе иде границом к.ч. 894 у К.О. Тврдаци, (парцела је у 
обухвату) до ломне тачке бр. 13 - 6576636, 4810344, те даље прати шумско привредну 
подјелу обухватајући вањске границе  одјела (одсјека) 89d, 89f, 89е ПЈ „Фоча – Тохољи“ 
и 138c, 138e, 139d, 140b и 142a до ломне тачке бр. 14 – 6577804, 4808514. Од ломне 
тачке бр. 14, граница иде границом к.ч. 1 (парцела је у обухвату) у К.О. Челебићи све до 
ломне тачке бр. 15 – 6578525, 4806892, одакле наставља праволнијски јужно на ломну 
тачку бр. 16 – 6578484, 4806760. Граница даље наставља праволинијски сљедећим 
ломним тачкама: 17 – 6578128, 4806927; 18 – 6578150, 4805955; 19 – 6583186, 4799040; 
20 – 6584529, 4798517; 21 – 6586959, 4798526; 22 – 6587522, 4798670 и 23 – 6587598, 
4798713, у којој излази на државну границу. Даље граница парка природе наставља 
јужно, државном границом до почетне тачке, односно до мјеста гдје ријека Тара улази 
у Босну и Херцеговину. 

2) Дефинисање границе Парка природе „Тара“ урађено је према дигиталним 
катастарским плановима, ломним тачкама, топографским картама 1:25 000 (ВГИ) – 
Листови Драгочава, Викоч, Мратиње, Пивска Планина – сјевер, Љубишња – Запад, и  
важећа Шумско – привредна основа за Шумско – привредно подручје „Горњедринско“ 
– (картографски дио, ПЈ „Фоча – Тохољи и ПЈ Мештревац). 

 
V 

 
 На цјелокупној површини Парка природе „Тара“ установљавају се режими 

заштите II и III степена. 
 

VI  
 

1) Режим заштите II степена заузима 4.366,48 hа од укупне површине заштићеног подручја. 

2) Режим заштите II степена чине 4 одвојене цјелине којима је обухваћен простор кањона 
ријеке Таре, затим кањон Вукојничког потока и потока Скакавац, као и врх Радовине са 
обронцима те и подручје Коњског поља са обронцима Мале Љубишње. 



3) Граница обухвата подручја под режимом заштите другог степена је описана на 
основу дигиталних катастарских планова новог премјера у размјери 1:2500 и 1:5000, 
као и граница шумских одјела у оквиру ШПП „Горњедринског“. 

4) Граница подручја под режимом заштите II степена који обухвата дио кањона ријеке 
Таре полази са крајњег источног дијела обухвата Парка природе, јужно од Врановине, 
са споја к.ч. 1078/1 и 1294 у К.О. Мештревац и државне границе. Из ове тачке, граница 
подручја под режимом заштите II степена иде западно границом к.ч. 1078/1 у К.О. 
Мештревац (парцела је у обухвату) све до споја са локалним путем у Рудопољу, одакле 
даље наставља на сјеверозапад локалним путем (к.ч. 1296 у К.О. Мештревац (пут је 
изван обухвата) те затим на запад границом к.ч. 1078/1 у К.О. Мештревац (парцела је у 
обухвату) до споја са к.ч. 654 у К.О. Мештревац, одакле даље наставља на запад 
границама  шумских одјела 38а, 37а, 36а, 35б и 34а (одјели су у обухату) те поново 
излази на границу к.ч. 1078/1 у К.О. Мештревац, и даље наставља овом границом све 
до споја са к.ч. 1182 у К.О. Веленици. Даље граница режима заштите II степена иде 
сјеверозападно границом к.ч. 1182 у К.О. Веленици (парцела је у обухвату) те даље 
границама к.ч. 216, 1182, 890, 884 и 983 (парцеле су у обухвату) одакле наставља 
границом шумских одјела 9б, 9ц и 10 а (одјели су изван обухвата). Даље граница 
наставља границама к.ч. 813, 840, 711, 1150 и 608 (парцеле су у обухвату), и даље 
границама шумских одјела 69а, 68б, 53д, 53е, 53д,  52б, 51ц, 50б и 47б, (одјели су у 
обухвату). Даље граница наставља границама к.ч. 1453 и 861 у К.О. Тохољи (парцеле су 
у обухвату) те даље наставља границама к.ч. 2090, 1941, 2090, 1278, 2090, 1322, 1329, 
2092 и 520 у К.О. Хум (парцеле су у обухвату) те даље границом одјела 31 б силази на 
ријеку Тару, одакле наставља низводно ријеком Таром, односно границом к.ч. 1471 до 
моста у Шћепан пољу. Од моста у Шћепан пољу, граница иде узводно ријеком Таром, 
односно државном границом на полазну тачку. У обухват подручја под режимом 
зштите II степена који обухвата дио кањона ријеке Таре не улазе сљедеће катастарске 
честице: 1083, 1084, 1085, 1087, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 893, 
894/1, 894/2, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 
913, 914/1, 914/2, 914/3, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 
928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943/1, 943/2, 944, 
945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 
964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 982, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 
872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 747, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 
758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 
777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791/1, 791/2, 792, 793, 
794, 795, 796, 797, 798/1, 798/2, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 
811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828/1, 
828/2, 829, 830, 831, 832, 833, 834/1, 834/2, 835, 836, 837, 838, 839/1, 839/2, 840, 841, 
842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 
861, 862, 863, 864, 865, 976 у К.О. Веленици. 1151 у К.О. Грдијевићи. 1454 у К.О. Тохољи.  



5) Граница подручја под режимом заштите II степена који обухвата кањон Вукојничког 
потока и потока Скакавац, описана је према границама шумских одјела и обухвата 
сљедеће одјеле: 141b, 141c, 140a, 148c, 148b, 148a, 87g, 70b, 139d, 138d, 89f, 88d, 88c, 87d, 
87e, 76c, 75c, 76c и 87f. 

6) Граница подручја под режимом заштите II степена који обухвата врх Радовине са 
обронцима, описана је према дигиталним катастарским плановима, те обухвата 
сљедеће  цијеле к.ч. 1755/1, 1751, 1752 и 1754 у К.О. Крна Јела. 

7) Граница подручја под режимом заштите II степена који обухвата подручје Коњског 
поља са обронцима Мале Љубишње, описана је према дигиталним катастарским 
плановима, те обухвата сљедеће цијеле катастарске парцеле: 1104/1, 1104/5, 1190, 
1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 
1204/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 
1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 
1278, 1279/1, 1279/2, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 
1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 
1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319/1, 
1319/2, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342/1, 1342/2, 1343, 1344, 1345, 
1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355. 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374/1, 
1374/2, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 
1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400 1401 1042, 1403, 1404, 
1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416/1, 1416/2, 1417, 
1418, 1419, 1420, 1421,1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 
1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 
1750/1, 1833, 1834/1, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1887, 1888, 1889/1, 1889/2, 1889/3, 1889/4, 1889/4, 1889/5, 1889/6, 1889/7, 
1889/8, 1889/9, 1889/10, 1889/11, 1889/12, 1889/13, 1889/14, 1889/15, 1889/16, 1889/17, 
1889/18, 1889/19, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1989, 1900, 1901, 
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1947 и 10 000 у К.О. Крна 
Јела. 

 
 

VII 
 

На површини под режимом заштите II степена, у складу са чланом  63. став 1. 
тачка д) Закона о заштити природе (у даљем тексту: Закон), забрањује се: 



- уништавање, чупање, узорковање и ископавање врста биљака и гљива, 
издвојених као природне вриједности у складу са Уредбом о строго 
заштићеним и заштићеним дивљим врстама, 

- интродукција алохтоних и инвазивних врста биљака, животиња и гљива, 
- употреба средстава за заштиту биљака, осим у случају сузбијања 

карантинских или регулисаних некарантинских штетних организама и других 
штетних организама у складу са посебним прописом, 

- уклањање травнатог покривача са површинским слојем, 
- уклањање субмерзне и приобалне вегетације, осим у циљу 

заштите и развоја заштићеног подручја, 
- употреба хемијских средстава, осим у циљу активне заштите заштићеног 

подручја у складу са посебним прописима, 
- сјеча шуме осим у циљу унапређења стања и очувања стабилности шумских 

екосистема, станишта, ријетких и угрожених врста, 
- узнемиравање, злостављање, узорковање, озљеђивање и уништавање 

животињских врста и деградирање њихових станишта,  
- лов дивљачи, 
- изградња ловно-техничких објеката, 
- тровање дивљих животиња, 
- промјена водног режима, 
- изградња хидроенергетских објеката, 
- ометање односно узнемиравање рибе у току мријеста, 
- непланско порибљавање вода, 
- постављање кавезних система или других објеката за узгој рибе,  
- коришћење воде, њиховог корита и обале као саобраћајнице за превоз 

грађе и кретање механизације,  
- загађивање подземних водених токова, језера и извора, 
- експлоатација земље и минералних сировина, 
- прoмјена морфологије теренa, 
- промјена намјене земљишта, 
- загађивање станишта, поготово отпадним канализационим водама и 

нафтним  дериватима, 
- обављање дјелатности и предузимање других радњи којима се уништава 

природа односно угрожавају станишта, 
- ометање, постављање непрописних знакова или скидање знакова којима се 

означава заштићено подручје, риболовна зона, посебно станиште, ревир, 
ловиште и друга, 

- паљење ватре, осим на мјестима предвиђеним и уређеним за ову намјену, 
- депоновање свих врста отпада, 



- изградња објеката за депоновање отпада и опасног отпада и других објеката 
којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште, те угрозити локално 
становништво и биодиверзитет, 

- извођење грађевинских радова који могу проузроковати значајне 
неповољне и трајне промјене геоморфолошких и хидролошких обиљежја, 

- интервенције које могу утицати на изглед и културно-историјска својства 
некрополе стећака Мрамор, без претходно прописаних детаљних техничких 
мјера заштите од стране Републичког завода за заштиту културно - 
историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод), 

- неовлаштено прикупљање покретних археолошких површинских налаза са 
локалитета средњовјековних некропола, 

- уништавање спелеолошких објеката (паљење ватре, уништавање пећинског 
накита, археолошких и фосилних остатака, сакупљање пећинске фауне), 

- свако мијењање природног стања и станишних услова у спелеолошком 
објекту, његову надземљу и непосредној близини осим у новоткривеном 
каналу гдје је дозвољено минимално проширење канала (помјерање 
камења које се обрушава) како се не би угрозила безбједност спелеолога, 

- Вожња квадова и крос мотора изван постојећих путева, 
- испуштање, уношење и остављање отровних материја, чврстог отпада и 

угинулих животиња, депоновање било које врсте отпада на мјестима која 
могу угрозити  спелеолошки објекат путем текуће водом или слободним 
кретањем кроз подлогу. 

 
 

VIII 
 

На површини под режимом заштите II степена, у складу са чланом 63. став 1. 
тачка ђ) Закона, дозвољене активности су: 

 
- обиљежавање границе заштићеног подручја, 

- обиљежавање пјешачких стаза и путоказа, 

- научно-истраживачки и образовни рад, презентација и популаризација природних 
вриједности заштићеног подручја, 

- туристичке посјете, организоване ђачке екскурзије, 

- испаша, односно кошење у циљу одржавања ливадских и пашњачких површина, 

- контролисано сакупљање гљива и зељастих биљака, 

- коришћење шума и шумских производа у складу са шумско-привредном основом и 
Правилником о условима коришћења и начину сакупљања осталих шумских 
производa, 

- традиционално коришћење простора од стране локалног становништва,  



- изградња стамбених објеката и објеката у функцији развоја и промоције парка, уз 
претходно мишљење Завода, 

- изградња путева, објеката туристичке инфраструктуре, енргетских, 
телекомуникационих инфраструктурних система, уз претходно мишљење Завода, 

- минимално уређење и инфраструктурно опремање простора за потребе туризма и 
рекреације, без негативних утицаја на природне вриједности и станишта врста,  

- обнављање и одржавање путне мреже, 

- одржавање и уређење спелеолошких објеката, уз претходно мишљење Завода,  

- искључиво истраживачки и конзерваторско-рестаураторски радови, радови на текућем 
оджавању некрополе стећака Мрамор, уз претходну сагласност Завода. 

IX 
 

Режим заштите III степена, површинe од 10.086,90 hа обухвата све површине 
изван режима заштите II степена. 
 

 
X 
 

На површини под режимом заштите III степена, у складу са чланом  63. став 1. 
тачка д) Закона, забрањује се: 

- уништавање вриједних и очуваних шумских комплекса и њихово уситњавање, 

- сакупљање и коришћење строго заштићених дивљих биљних и животињских 
врста, осим у научно-истраживачке сврхе у циљу унапређења природних 
вриједности, у складу са Законом, 

- интродукција алохтоних  и инвазивних врста биљака, животиња и гљива, осим 
алохтоних узгојних биљака унутар пољопривредних површина, 

- спровођење  мелиоративних активности које нарушавају природну динамику 
водног режима, 

- изградња хидроенергетских објеката, 

- непланско порибљавање вода, 

- ометање односно узнемиравање рибе у току мријeста, 

- уклањање субмерзне и приобалне вегетације осим у циљу 
заштите и развоја заштићеног подручја, 

- промјена морфологије теренa, 

- експлоатација земље и минералних сировина, 

- уклањање травнатог покривача, 

- неконтролисано паљење вегетације, 

- паљење ватре, осим на мјестима предвиђеним и уређеним за ову намјену, 
тровање дивљих животиња, 



- руковање отровним хемијским, нафтним дериватима и другим опасним 
материјама на начин који може да проузрокује загађивање земљишта, воде и 
ваздуха, 

- привремено и трајно одлагање свих врста опасних и отпадних материја, као и 
транспорт опасног отпада,  

- загађивање подземних водених токова, језера и извора, 

- изградња објеката за депоновање отпада и опасног отпада и других објеката 
којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште, те угрозити локално 
становништво и биодиверзитет, 

- загађивање станишта, поготово отпадним канализационим водама и нафтним  
дериватима, 

- ометање, постављање непрописних знакова или скидање знакова којима се 
означава заштићено подручје, риболовна зона, посебно станиште, ревир, 
ловиште и друга, 

-   развој инфраструктуре која није усклађена са вриједностима, потенцијалима и 
капацитетима заштићеног простора намијењене развоју еколошког, руралног, 
здравственог, спортско-рекреативног вида и осталих видова туризма, у складу са 
принципима одрживог развоја, 

- извођење грађевинских радова који могу проузроковати значајне неповољне и 
трајне промјене геоморфолошких и хидролошких обиљежја, 

- уништавање спелеолошких објеката (одлагање отпада, паљење ватре, 
уништавање пећинског накита, археолошких и фосилних налаза, сакупљање 
пећинске фауне), 

- свако мијењање природног стања и станишних услова у спелеолошком објекту, 
његову надземљу и непосредној близини осим у новоткривеном каналу гдје је 
дозвољено минимално проширење канала (помјерање камења које се 
обрушава) како се не би угрозила безбједност спелеолога и посјетитеља, 

- измјештање непокретног културног добра – стећака са средњовјековних 
некропола и њихово оштећивање, 

- неовлаштено прикупљање покретних археолошких површинских налаза са 
локалитета средњовјековних некропола, 

- интервенције које могу утицати на изглед културно-историјских објеката без 
претходно прописаних детаљних техничких мјера заштите од стране Завода, 

- обављање дјелатности и предузимање других радњи којима се уништава 
природа односно угрожавају станишта, 

- све друге радње које на било који начин могу угрозити валоризоване 
вриједности подручја. 



 
 

 
 

XI 
 

На површини под режимом заштите III степена, у складу са чланом 63. став 1. 
тачка ђ) Закона, дозвољене активности су:  

 
- газдовање шумама у складу са шумско-привредном основом,  
- обиљежавање границе заштићеног подручја, 
- унапријеђење стања шума кроз правилну примјену одговарајућих система 

газдовања и планско извођење сјеча, мјера обнове и његе шума у складу са 
важећом шумско-привредном основом, 

- управљање и газдовање шумама у приватној својини у складу са шумско-
привредном основом за шуме у приватној својини,  

- испаша и/или кошење у циљу одржавања ливадских и пашњачких површина, 
- контролисано сакупљање ароматичног и љековитог биља, гљива и осталих 

плодова у складу са посебним прописима, 
- инвентаризација гљива, флоре и фауне, 
- лов диљачи у складу са ловном основом,  
- изградња ловних објеката,  
- реконструкција и градња стамбених и помоћних објеката у складу са 

спроведбено планским документом, 
- обнављање, одржавање и градња путева у складу са просторно-планском и 

програмском документацијом, 
- уређење и инфраструктурно опремање простора за потребе туризма, без 

негативних посљедица на природне и културно-историјске вриједности, 

- експлоатација камена за потребе одржавања путне мреже унутар Парка природе, уз 
претходну сагласност Завода, 

- обиљежавање пјешачких стаза, путоказа и садржаја за одмор, 

- праћење стања заштићеног подручја прикупљањем, обрађивањем и 
обједињавањем података о стању природе (мониторинг кључних параметара и 
врста), 

- презентација и популаризација природних вриједности заштићеног добра, 

- научна истраживања, 

- организовање васпитно-образовне и рекреативне активности,  

- туристичке посјете, организоване ђачке екскурзије, 

- традиционално коришћење простора од стране локалног становништва,  



- одржавање и уређење спелеолошких објеката,  

- научна истраживања и образовни рад унутар спелеолошких објеката. 
 

XII 
 

1) Управљање Парком природе „Тара“ повјерава се Јавном предузећу 
шумарства „Шуме Републике Српске“,  Шумском газдинству „Маглић“ у Фочи (у даљем 
тексту: Управљач). 

2) Управљач у обављању послова управљања Парком природе „Тара“ 
обезбјеђује спровођење прописаних режима заштите и очување природног добра, у 
складу са Законом и овом одлуком. 
 

XIII 
 

1) Заштита, коришћење, управљање и развој Парка природе „Тара“ спроводи се 
на основу плана управљања.  

2) Управљач је дужан да у року од двије године од дана доношења ове одлуке, 
припреми и достави Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију 
(у даљем тексту: Министарство) Приједлог плана управљања, ради упућивања на 
усвајање Влади Републике Српске, у складу са Законом. 

3) Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања Управљач доставља 
Mинистарству до 15. марта текуће године за претходну годину. 

 
XIV 

 
1) До доношења Плана управљања, заштита и управљање Парком природе 

„Тара“ спроводи се на основу Програма за спровођење мјера управљања (у даљем 
тексту: Програм управљања). 

2) Програм управљања садржи планиране активности за реализацију циљева 
управљања прописаних Законом и мјере управљања прописане овом одлуком. 

3) Управљач је дужан да донесе Програм управљања у року од шест мјесеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке, уз претходно прибављено мишљење Завода и 
сагласност Mинистарства, у складу са Законом. 
 

 
XV 

 
1) Управљач је дужан да у року од годину дана од дана доношења ове одлуке  

донесе Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби (у даљем тексту: 
Правилник), ради ефикасније заштите заштићеног станишта, уз претходно прибављено 
мишљење Завода и сагласност Mинистарства, у складу са Законом.  

2) Правилником се утврђују 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. 



3) Правилник и друге неопходне информације за спровођење режима заштите 
Управљач јавно оглашава, тако да буду доступни корисницима и посјетиоцима. 

 
XVI 

 
Управљач у циљу спровођења мјера заштите, очувања, уређења, унапређења, 

управљања и презентације Парка природе „Тара“ обезбјеђује обиљежавање границе 
заштићеног подручја, осигуравање неометаног одвијања природних процеса и 
одрживог коришћења заштићеног подручја, праћење кретања и активности 
посјетилаца, вођење евиденције о природним вриједностима, те врши друге послове 
утврђене Законом и овом одлуком.   

 
 
 

XVII 
 

Планови и програми уређења простора, шумске, водопривредне и друге основе 
и програми који обухватају подручје гдје се налази заштићено природно добро 
усагласиће се са Планом управљања из тачке XIII ове одлуке, као и режимима заштите 
који су успостављени овом одлуком. 
 

XVIII 
 

Средства за заштиту и развој Парка природе „Тара“ обезбјеђују се из буџета 
Републике Српске у складу са постојећим средствима за те намјене, као и из буџета 
јединица локалне самоуправе и из других извора финансирања у складу са Законом. 
 

XIX 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Српске“.  

 
 

Број:   ______________    ПРЕДСЈЕДНИК  ВЛАДЕ 
Датум: ________ 2022. године  
 Радован Вишковић 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШEЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ТАРА“ 

 
 

I      ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење Одлуке о заштити Парка природе „Тара“ садржан је 
у одредби члана 60. став 2. тачка г) Закона о заштити природе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/14), којим се прописује да Влада на приједлог 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, а по претходно 
прибављеном мишљењу надлежних министарстава проглашава заштићене пејзаже, 
парк природе и члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 118/08), на основу кога је уређено да Влада о питањима из 
своје надлежности доноси, између осталог, одлуке. 
 
II   УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
 
III     РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
 

 Иницијативу за проглашење Парка природе „Тара“ покренуо је  Републички 
завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,  који је сходно члану  62. 
Закона о заштити природе израдио Студију заштите – стручну основу за проглашење 
Парка природе „Тара“ у оквиру GEF/UNEP пројекта „Постизање очувања биолошке 
разноврсности кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и 
изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини“. 

Будући Парк природе „Тара“ простире се на подручју општине Фоча, у укупној 
површини од 14.453,38 ha. На цјелокупној површини Парка природе „Тара“ 
установљава се режим заштите II и III степена.  

Тренутно у Републици Српској имамо 31 заштићенo подручјe, чија укупна 
површина износи 53.533,58 хектара што је процентуални удио од 2,17 % територије 
Републике Српске, а проглашавањем Парка природе „Тара“ повећава се површина под 
заштитом на 67.986,96 ha, а што представља 2,75 % територије Републике Српске. 
             Управљање Парком природе „Тара“ повјерава се Јавном предузећу шумарства 
„Шуме Републике Српске“,  Шумском газдинству „Маглић“ у Фочи. 

Парк природе „Тараˮ ставља се под заштиту у циљу заштите и очувања 
јединствених и атрактивних морфолошких особина овог подручја, које чини ерозиони 
ријечни облик рељефа, представљен клисурастом, дубоко усјеченом долином ријеке 
Таре, која на великом дијелу има одлике кањона. Парк природе „Тара“ истиче се 
изузетном амбијенталном и естетском вриједношћу којој доприносе разноврсни, 
живописни пејзажи. Својом атрактивношћу истичу се бројни видиковци на ивицама 
кањонске долине Таре. 

Дубоки кањон Таре и највиши врхови планине Љубишње значајни су центри 
ендемизма и реликтних биљака, што је условило развој реликтних и ендемичних 
биљних заједница. Парк природе „Тара“ богат је и објектима културно-историјског и 
градитељског насљеђа. 

 



У поступку проглашења овог заштићеног подручја утврђена је категорија V, 
заштићени пејзажи – парк природе. Парк природе је подручје добро очуваних 
природних вриједности са претежно очуваним природним екосистемима и 
живописним пејзажима, намијењено очувању укупне геолошке, биолошке и пејзажне 
разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, 
културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих дјелатности 
усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја. 

Разлози за доношење ове одлуке имају за циљ очување природе, као и тежњу 
да се управљање заштићеним подручјем базира на успостављању складних односа 
између потреба заштите природе и активности људи. То подразумијева уважавање 
потреба аутохтоног становништва и локалне заједнице, укључујући употребу ресурса за 
опстанак у оној мјери у којој то неће изазвати негативан утицај на примарне циљеве 
управљања.  

 
IV   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 
 

 Т. I и II дефинишу се назив и категорија, те опис основних вриједности заштићеног 
подручја. 

Тачком III дефинише се површина заштићеног подручја. 
Тачком IV дефинисан је опис спољне границе, који је урађен на  основу   

дигиталних катастарских планова, ломних тачкама, топографских карти у размјери 1:25 
000 и на основу картографског дијела важеће Шумско – привредна основа за Шумско – 
привредно подручје „Горњедринско“. 

Тачком  V утврђени су режими заштите у заштићеном подручју. 
Т. VI–VIII дефинисана је површина и обухват режима заштите II степена, те 

забрањене и дозвољене активности у II режиму заштите.   
Т. IX–XI дефинисан је обухват и опис границе режима заштите III степена, те 

забрањене и дозвољене активности у III режиму заштите.   
Т. XII- XIII одређује се управљач заштићеног подручја, те утврђује обавеза и рок за 

усвајање плана управљања.    
Тачком  XIV прописује се обавеза израде програма за спровођење мјера 

управљања до доношења плана управљања. 
Т. XV–XVII прописана је обавеза доношења прописа о унутрашњем реду и 

чуварској служби, затим обавеза управљача да обезбиједи обиљежавање границе 
заштићеног подручја, осигурава неометано одвијање природних процеса и одрживо 
коришћење заштићеног подручја итд., као и обавеза усаглашавања планова и програма 
уређења простора, шумске, водопривредне и друге основе са Планом управљања из 
тачке XIII ове одлуке, као и режимима заштите прописаним овом одлуком. 

Тачком XVIII прописани су извори финансирања заштићеног подручја. 
Тачком XIX дефинисано је ступање на снагу ове одлуке. 
 

V   УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ОДЛУКЕ 
 

Приликом израде ове одлуке испуњени су услови из и т. 4. и 12. Смјерница за 
поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради 
закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је 
Одлука од интереса за јавност, те је у складу са чланом 36. став 1. тачка 9) Пословника о 



раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију објавило Приједлог 
одлуке на интернет страници Министарства ради достављања евентуалних примједaбa 
и сугестија. Такође, Приједлог одлуке је достављен и републичким органима управе и 
другим релевантним институцијама на мишљење. 

 
VI  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ  
 ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
 

За спровођење ове одлуке нису потребна додатна средства из буџета Републике 
Српске. 


