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 расподјела средстава од накнаде за искоришћавање ресурса које се 
прикупљају у складу са Законом о концесијама РС, према којем је успостављена и 
једнократна накнада приликом потписивања Уговора о концесији а потом и 
годишња накнада коришћења минералних ресурса, за  послове и активности 
заштите природе и 

 плаћања за услуге екосистема. 

Наведене механизме свакако треба озбиљније разматрати како би се дошло до 
најбољег рјешења за осигурање одрживог финансирања заштићених подручја у 
Републици Српској. Треба напоменути да ће у будућности расти потреба за 
успостављањем посебних тијела и органа који ће управљати подручјима који су од 
републичког, али и општинског и регионалног значаја. Ово питање захтијева 
свеобухватне напоре у смислу регулисања њиховог правног статуса, али и економских 
механизама за њихово финансирање.  

 

 

 

4. ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ : ЦИЉЕВИ, ЗАХТЈЕВИ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ 
И УПРАВЉАЊА ПРИРОДНИМ ДОБРИМА 

 

4.1. ПЛАНСКЕ АКТИВНОСТИ, ЗАХТЈЕВИ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА 

ПРИРОДНИМ ДОБРИМА   

 Субјекти и органи који реализују Стратегију  

Стратегија (о заштити природе Републике Српске) се у највећој мјери односи на 

републичке органе управе: Владу Републике Српске, министарства, посебно органи и 

институције  које су у њиховом саставу (видјети: Графикон 1.), који у складу са својим 

надлежностима предлажу доношење овог документа и директно су надлежни за 

његово спровођење. На општинском, односно локалном нивоу, органи локалне 

самоуправе најчешће непосредно или путем регионалних удружења, тијела и органа 

остварују веома важан утицај у управљању природним ресурсима.  

Једна од основних претпоставки за успјешно спровођење стратегије, односно мјера из 

акционог плана је активно учешће и међусобна сарадња свих учесника у процесу 

одлучивања и управљања природним ресурсима: надлежних органа и институција на 

републичком и општинском нивоу и шире друштвене заједнице. Успјешност 

спровођења планираних мјера је у директној корелацији са нивоом заједничког и 

синхронизованог дјеловања учесника у процесу имплементације: научно-

истраживачких институција, образовних институција – универзитета, стручних и 

пословних удружења. Важну улогу у спровођењу стратегије имају и организације 

цивилног друштва уопште, с обзиром на њихову улогу праћења и контроле вршења 

власти, али и дјеловања у својству активних судионика у вршењу власти.  

С обзиром на то да су послови заштите и очувања природних подручја према 
глобално прихваћеном стајалишту, саставни дио газдовања шумама, кључни актери у 
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пословима заштите природних подручја су Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, ЈП Шуме Српске, као и приватни власници шума. С друге стране, у 
поступку валоризације, одређивања мјера заштите и проглашавања заштићених 
природних добара, најважнију улогу има Завод за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа. Водећа улога у имплементацији свих предложених активности 
ове стратегије је на Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 
а институција за имплементацију ове стратегије је Републички завод за заштиту 
културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, који уз сарадњу са 
стручним институцијама (Шумарским факултетом, Музејом Републике Српске и 
другима) треба да сачини два пута годишње извјештај Министарству за заштиту 
животне средине о спровођењу Стратегије. Министарство је дужно да сачињава 
годишње извјештаје о спровођењу тј. степену имплементације Стратегије и да их 
поднесе на увид Влади Републике Српске.  

Спровођење Стратегије подразумијева јачање међусекторске сарадње у домену 

коришћења и заштите природних ресурса, првенствено између републичких органа 

управе и управних организација у Републици Српској, као и значајну подршку јавности 

у реализацији задатих циљева и мјера. Улога координатора у спровођењу обавеза 

задатих Стратегијом припада министарству надлежном за заштиту животне средине 

(Министарство просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске), 

које је одговорно према Влади Републике Српске за реализацију циљева и мјера 

предвиђених овом стратегијом. 

С обзиром на обавезе према међународним конвенцијама, Министарство за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију које је уједно и Focal point за Оквирну 

конвенцију Уједињених нација о промјени климе за БиХ,  остварује тијесну сарадња са 

федералним министарством туризма и околиша, које је Focal point за Конвенцију о 

биодиверзитету, и Министарством спољне трговине и економских односа у Савјету 

министара БиХ, али и другим институцијама на нивоу Федерације БиХ и Савјета 

министара. Имплементација Стратегије ће свакако захтијевати успостављање 

одговарајуће организационе структуре и система мониторинга природе, у циљу 

извјештавања према Европској агенцији за животну средину (ЕЕА), користећи 

предложене индикаторе. 

У погледу утицаја који имају климатске промјене на опште стање природе и биолошку 

разноврсност, Република Српска, као дио Босне и Херцеговине, нарочито путем 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију које је Focal point  

према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промјени климе, у наредном периоду 

посебну пажњу треба: да посвети искориштавању средстава из тзв. адаптационих 

фондова конвенције, фондова ГЕФ-а и фондова Европске уније, да усмјери на 

спровођење пројеката адаптације климатским промјенама и спречавање негативних 

утицаја климатских промјена на природна станишта и биодиверзитет, који су доступни 

земљама као што је БиХ, које нису у тзв. Анексу 1. Конвенције. 

Остварење циљева задатих Стратегијом ће захтијевати ефективно коришћење 

тренутно доступних финансијских средстава, те организационо техничких 

инструмената, као и свих других инструмената који ће бити осмишљени током њене 
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имплементације, а који подразумијевају инструменте правне, организационе, 

економске, истраживачке, техничко-технолошке или образовне природе.  

Основни стратешки циљеви и стратешке активности које су предвиђене овом 

Стратегијом протежу се ван временских граница и треба да буду посматране као 

саставни дио политике заштите животне средине Републике Српске. Оперативне 

активности, које се предвиђају у циљу спровођења подциљева предвиђених овом 

Стратегијом, такођер су усмјерене ка повећању ефективности, успостављању система 

мониторинга, истраживања и сл.  

Неке од активности предвиђене овом стратегијом имају карактер једнократних 

активности које ће се спроводити у наредним годинама и то према потреби и у складу 

са приликом за имплементацију истих. Акциони планови за имплементацију ће бити 

укључени накнадно у акционе програме, у временском оквиру који је и предвиђен овом 

стратегијом, а то је период 2011–2017. Носиоц реализације Стратегије треба да води 

рачуна и о периоду од шест година након истека рока на који се Стратегија доноси и 

предвиди активности које треба да се реализују у том периоду.  

 

4.2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ АКТИВНОСТИ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Приликом имплементације Стратегије, неопходно је да се у обзир узму сљедећи 

принципи: 

1. Принцип консолидације (заједничког дјеловања): овај принцип се залаже за 

највиши степен хармонизације, односно интеграције активности усмјерених ка 

очувању биолошке разноврсности, укључујући активности како у оквирима 

различитих сектора и повезаности између њих, тако и у смису остваривања 

повезаности приликом осмишљавања политике заштите животне средине 

Републике Српске и то у областима које укључују научно истраживачке 

дјелатности, образовање, правни и економски аспект, као и мониторинг и 

међународну сарадњу. Овај принцип подржава креирање кохерентног и 

свеобухватног система очувања у одрживом коришћењу биолошке 

разноврсности и то путем усклађеног и свеобухватног институционалног 

дјеловања. 

2. Принцип регионалности: у складу са принципом регионалности, предвиђено 

је да се за одређене регије формирају и посебне стратегије и програми (за 

већину општина у Републици Српкој су већ израђени локални еколошки 

акциони планови), као и тијела за координацију и имплементацију регионалних 

акционих планова и стратегија. 

3. Принцип међународне сарадње, у складу с којим је неопходно да се поштују 

захтјеви међународних конвенција, споразума и принципа, као и захтјеви 

директива Европске уније које се односе на заштиту животне средине и заштиту 

природе, а нарочито сљедећих: директива о очувању дивљих птица или тзв. 

Директива о дивљим птицама 79/409/ЕЕЗ и Директива о стаништима 92/43/ЕЕЗ, 
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као и Уредба 1257/99/ЕЕЗ о подршци руралном развоју из Европског фонда 

којом се уређује очување биодиверзитета у руралним подручјима, Оквирна 

директива о водама 2000/60/ЕЕЗ којом се постављају стратешки принципи у 

вези са водама, акциони планови за очување природних ресурса Европске 

уније, пољопривредни акциони планови Европске уније и акциони планови за 

економски развој и сарадњу. 

4. Принцип учешћа локалних заједница, којим се истиче потреба за 

успостављањем механизама којима се подстиче локално становништво да 

учествује у програмима очувања биолошке разноврсности, затим стимулишу 

локалне иницијативе (као што су нпр. успостављање заштићених подручја у 

власништву локалне заједнице или чак приватном власништву) и пружа помоћ 

приликом учешћа локалних заједница у процесу одлучивања. Овај принцип, 

такођер, подразумјева и активнију улогу невладиног сектора.  

4.3. ВИЗИЈА  

Основна планска визија Стратегије заштите природе Републике Српске, је сљедећа: 

Цјелокупна територија Републике Српске се у оквиру реализације ове стратегије 
сматра за подручје са високо вриједним природним окружењем, у којем је 
могуће спроводити мјере заштите којим се осигурава потпуно очување 
богатства биодиверзитета као и баланса природних процеса.  

Подручја са навриједнијим природним карактеристикама ће бити под правном 
заштитом, у складу са циљевима датим просторним планом Републике Српске 
до 2015. године, биће остварено њихово проширење, а за нека од тих подручја и 
међусобна повезаност путем функционалних еколошких коридора. 
Истовремено, успоставиће се и биће у функцији адекватни правни, 
организациони, и економски механизми којим ће се осигурати очување и 
одрживо коришћење природних ресурса, а за постојећа подручја ће се развијати 
адекватни планови управљања. На већем дијелу територије Републике Српске, 
локалне природне знаменитости ће бити кључни покретачи социоекономског 
развоја који ће омогућити подизање животног стандарда. Локално 
становништво и јавност ће бити освијештена о питањима заштите природе у 
већој мјери него што је то до сада била, а стање свијести ће се манифестовати 
кроз активности у оквиру друштвених група. 

Успјех реализације Стратегије, а самим тим и предвиђене визије ће зависити од 
неколико битних предуслова: 

 еколошке свијести, како друштва у цјелини, тако и надлежних органа за заштиту 
природе, биће подстицана у смијеру заштите природног насљеђа, као дијела 
природног богатства које је од користи како садашњим тако и будућим 
генерацијама; 

 спровођења политичких одредница одрживог развоја, односно „мудрог 
коришћења“ заштићених природних добара, чији је битан елемент ова 
стратегија; 

 напора да се унаприједи стање свих компонената природног окружења 
(атмосфере, хидросфере и литосфере) путем предузимања ефикасних 
активности и примјеном закона; 

 правни, финансијски и организациони услови за постизање циљева 
Стратегије ће бити успостављени и унапријеђени; 
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 стручне и организационе службе укључене у очување природе ће бити ојачане 
на свим нивоима (републички, и општински ниво); 

 континуитет активног учешћа БиХ у међународним активностима и 
програмима који се тичу заштите природе и биодиверзитета.  

 

4.4. ДЕФИНИСАЊЕ КРОВНОГ ЦИЉА, СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА И ОПЕРАТИВНИХ 
МЈЕРА СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   

 

 Сагледавајући досадашње развојне тенденције, актуелно стање и процјене 
угрожености биолошке разноврсности на глобалном нивоу, датих од 
најрелевантнијијих институција Организације уједињених нација, према којима су 
природа и њене компоненте, биолошка и геоморфолошка разноврсност, 
најугроженији дијелови животне средине на глобалном нивоу, као и узрочно-
посљедичну повезаност сиромаштва и губитка биолошке разноврсности (у 
складу са Миленијумским развојним циљевима, 2003. године – процјена 
екосистема),   

 полазећи од основних законских претпоставки и задатака приликом дефинисања 
Стратегије, 

 полазећи од основних планских поставки садржаних у Просторном плану 
Републике Српске, али и другој аналитичко-документационој грађи, као и од 
потребе и значаја дефинисања планских циљева и акционог плана за заштиту 
природе у Републици Српској, 

 имајући у виду актуелне проблеме и основне узроке угрожавања компонената 
природе у Републици Српској и БиХ, кроз губитке биолошке разноврсности и 
утицаје антропогених фактора сагледане у овој стратегији, а који се огледају, 
између осталог у: прекомјерној и неселективној сјечи вриједних шума, отварању 
бројних каменолома, конверзији бројних водотока у хидроенергетска постројења, 
прекомјерном лову и риболову, подизању аквакултура на еколошки 
неприхватљив начин, прекограничним загађењима атмосфере, доспијевању 
инвазивних врста биљака и животиња, те низу проблема везаних за промет 
генетички модификованим организмима и генетички модификованом храном,  

 имајући у виду истакнуте констатације као и основане претпоставке о још увијек 
очуваним дијеловима природе Републике Српске о биолошкој и геморфолошкој 
разноврсности и у њој садржаним ресурсима који имају велике вриједности за 
генерисање еколошки профитабилних и одрживих пројеката за смањење 
растућег сиромаштва, обнову и унапређење привреде, развој нових 
биотехнологија на бази аутохтоног генофонда, те трасирање интеграционих 
путева према Европској унији, хармонизацији и оптимизацији услова за живот 
достојан цивилизованог човјека и на овим просторима,  

 цијенећи снажну интегративну улогу заштите животне средине у процесу јачања 
регионалне  сарадње и повезивања земаља у Европи на основама стандарда 
Европске уније, те  

 афирмишући потребу рационалног коришћења, људских, тржишних и природних 
ресурса, те развој савременог концепта одрживости и интегралног управљања 
природним добрима,  

 

 идентификован је сљедећи кровни циљ стратегије: 
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„ОЧУВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДСТИЦАЈ ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСА УСПОСТАВЉАЊЕМ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА ПЛАНИРАЊА И 
УПРАВЉАЊА“  

 

Постизање овог кровног циља Стратегија ће обухватити ефикасну примјену сљедећих 
четири фундаментална стратешка циља:  

1) Заштита биолошког, педолошког и геодиверзитета Републике Српске кроз 
успоставу и јачање институционалног оквира за реализацију ефикасних 
мјера заштите природе;  

2) Одрживо коришћење природних ресурса;  

3) Смањење притисака на биолошку и геолошку разноврсност Републике 
Српске; 

4) Успостава финансијских механизама за одрживо управљање биолошким и 
геолошком разноврсношћу. 

 

 Стратешки циљ 1:  

Заштита биолошког, педолошког и геодиверзитета Републике Српске кроз 
јачање постојећег институционалног оквира за реализацију ефикасних мјера 
заштите природе. 

Досадашња пракса је показала извјесне слабости у систему управљања заштитом 
природе и у њој садржаној природној баштини. Приоритет у погледу јачања 
институција огледа се првенствено у јачању кадровских и техничких капацитета у 
оквиру постојећих институција. Постојећи проблеми који су везани за институционални 
оквир, а који су идентификовани у поглављу 2. и 3. ове стратегије, огледају се 
првенствено у недостатку транспарентности, сарадње и размјене информација између 
институција које учествују у управљању природним ресурсима. Регулисање односа 
између институција треба да се врши посебним прописима – актима Владе и  
надлежних министарстава, којима ће се прописати начини и модалитети размјена 
информација и успостављања сарадње између надлежних институција, а у циљу 
стабилног финансирања послова заштите природних вриједности из различитих 
домена надлежности.  
 
Због свега наведеног, поставља се овај стратешки циљ како би се прије свега 
унаприједила постојећа комуникација између институција које су дио система заштите 
природе, како би се ојачали њихови капацитети, као и да би се пронашле нове 
могућности у дефинисању и ефикаснијем функционисању институционалног оквира, 
сходно друштвено-политичком уређењу Републике Српске, њеном односу према 
државним тијелима БиХ и међуентитетском тијелу, те преузетим и наредним 
обавезама од стране међународне заједнице, а посебно у имплементацији Конвенције 
о биолошкој разноврсности. За остваривање овог стратешког циља идентификоване 
су и сљедеће оперативне активности:  
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1.1. Међусобно уређење и координација послова заштите природе између 
надлежних институција,  

1.2.  Инвентаризација врста, идентификација типова станишта, те процјена 
степена угрожености врста биљака, гљива и животиња, станишта и животних 
заједница у складу са принципима IUCN-а,  

1.3. Ревалоризација свих раније заштићених објеката природе из евиденције Завода 
за заштиту природе Републике Српске (дефинисање обухвата и мјере заштите и 
формирање просторно орјентисаног катастра примјеном GIS технологије, односно 
формирање мреже постојећих и  будућих заштићених подручја),  

1.4.  Јачање законске регулативе,  

1.5.  Мониторинг и контрола инвазивних врста,  

1.6. Успостава ex-situ конзервације,  

1.7. Мониторинг стања биолошке, педолошке и геолошке разноврсности Републике 
Српске, 

1.8. Развој и јачање мреже за размјену информација (CHM),  

1.9. Јачање информационо-техничких (ИТ) служби и сервиса,  

1.10. Поспјешивање протока информација на међуентитетском и 
унутарентитетском нивоу,  

1.11. Јачање еколошке свијести.  

Оперативни циљ 1.1: Међусобно уређење и координација послова заштите природе 
између надлежних институција; 

За реализацију овог оперативног циља, предвиђа се сљедећа мјера за 
имплементацију, која је од суштинског значаја за координацију активности везаних за 
заштиту природе 

1.1.1. Идентификација потреба, анализа стања и постизање потребног нивоа 
усаглашености за финансирање заштићених подручја, као јавних установа, из 
различитих извора (буџетска средства, фонд за заштиту животне средине, 
страни фондови), којим ће се постићи њихова финансијска одрживост. 

 

Оперативни циљ 1.2: Инвентаризација врста, идентификација типова станишта, 
те процјена степена угрожености врста биљака, гљива и животиња, станишта и 
животних заједница у складу са принципима IUCN-а;  

Босна и Херцеговина, а тиме и Република Српска, је једна од ријетких земаља које још 
увијек немају урађене адекватне инвентаризације врста флоре, фауне и гљива, 
базичних докумената о биолошкој разноврсности. Још увијек није извршена 
идентификација типова станишта и утврђивање степена њихове разноврсности као и 
адекватна категоризација сходно Директиви о стаништима, Флори Европе, Фауни 
Европе итд. За реализацију овог оперативног циља неопходно је провести сљедеће 
мјере: 

1.2.1. Извршити категоризацију и идентификацију станишта и екосистема на 
хоризонталном и вертикалном профилу Републике Српске.  

Ова мјера подразумијева укључивање досадашњих спознаја о пејзажној 
разноврсности о Републике Српске те реализацију намјенских пројеката, који ће 
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омогућити адекватну евалуацију типова станишта и екосистема сходно Хабитат 
директиви (Директива о стаништима).  

 

1.2.2. Израда  Црвене листе и црвене књиге флоре РС, фауне РС и гљива РС.  

Ови документи су основни за доношење било каквих програма одрживе употребе 
биолошких ресурса. Њихова реализација подразумијева израду листа, индекса и 
формирање оперативних база података са процјеном стварног степена диверзитета 
врста, распрострањености, те еколошке припадности. Уз постојеће разуђене податке 
неопходно је извршити и аналитичко-синтетске истраживачке акције како би се дошло 
до свеобухватног прегледа флоре, фауне и гљива ове изузетно разноврсне регије. У 
првом кораку, на основу до сада прикупљених података, потребно је израдити „црвене 
листе врста васкуларне флоре и фауне за територију Републике Српске“, а потом у 
даљем истраживању омогућити израду појединих „црвених књига врста, станишта и 
биоценоза“ – животних заједница као свеобухватних докумената, који ће, поред описа 
врста и степена њихове угрожености, обухватати и податке о дистрибуцији врста и 
друге податке које „црвена књига“ садржи према међународним критеријумима. 
Такођер, као једна од активности у оквиру ове подкомпоненте је издвајање вриједних 
стабала и група стабала у одговарајуће категорије споменика природе (III и VI IUCN) 

 

1.2.3. Израда дистрибуционе мапе екосистема простора на хоризонталном и 
вертикалном профилу Републике Српске.  

Ова мјера налаже израду модерне карте вегетације, како рецентне, тако и 
потенцијалне вегетације у мјерилу 1:50.000, 1:100.000 и 1:200.000, која би била 
интегрални дио графичке интерпретације екосистема Босне и Херцеговине и Европе. 
Ова мапа, заједно са прикладним коментаром, је и реална основа за утврђивање 
оптималне шумовитости простора Републике Српске, те њеног укупно одрживог 
просторног и друштвеног планирања.  

 

1.2.4. Процјена степена угрожености врста и станишта у складу са IUCN 
класификацијом. 

 Према прелиминарним процјенама, од приближно 5.000 таксона васкуларних биљака 
чак 10% облика је са одређеним степеном угрожености. Још је већа пропорција 
угрожености појединих популација животиња, а нарочито сисара, гмизаваца, рептила 
и риба, те акватичних организама – инсеката и алги, због интензивне свакодневне 
конверзије станишта. БиХ, а тиме и Република Српска, је риједак простор који нема 
извршену ни приближно адекватну процјену угрожености природног генофонда. 
Реализација овог изузетно важног оперативног циља подразумијева хитну 
имплеменатцију мјера – израду Црвене књиге биљака Републике Српске, израду 
Црвене књиге животиња и израду Црвене књиге гљива Републике Српске. Доношење 
ових научних, стручних и управљачких докумената подразумијева и реализацију 
адекватних пројеката који ће уз процјену, на бази досадашњих као и допунских 
истраживања, омогућити адекватну категоризацију у складу са најновијим одредбама 
IUCN о рекатегоризацији угроженог свијета дивљине из 2003. године (према којој се за 
разлику од ранијих пет категорија издваја десет основних и значајно велики број 
допунских категорија са низом конзервационо-управљачких атрибута).  

 Потребна истраживања стања угрожености станишта и врста  обухватају сљедеће 
елементе: 

 процјене стања угрожености природних подручја, 
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 процјене угрожености здравља и живота људи у природи, боравиштима, радним 
мјестима, насељима и на путањама, од физичких, хемијских, биотичких и 
антропогених чинилаца (у животној средини, у ваздуху, у води, у земљишту, у 
храни, у објектима и предметима), 

  процјена угрожености система природе од различитих облика зрачења, 
микроталаса, ултразвука, термалних, хемијских и биотичких загађења и 
оптерећења, 

 процјене угрожености и потребе предузимања посебних мјера заштите, објеката 
природе, биотопа, екосистема, биоценоза, типова хабитата, врста популација и 
генотипова, 

 процјене стања система природе (најмање током једногодишњег праћења) 
екосистема, биоценоза, популација на просторима предузимања опсежнијих 
промјена у дјеловању човјека или при измјенама намјена простора. 

 

 

Оперативни циљ 1.3: Ревалоризација свих раније заштићених објеката природе из 
евиденције Завода за заштиту природе Републике Српске, дефинисање обухвата и 
мјере заштите и формирање просторно орјентисаног катастра примјеном GIS 
технологије и формирање мреже постојећих и  будућих заштићених подручја; 

Да би се удовољило принципима одрживе конзервације природно вриједних подручја 
и уравнотежене употребе природних ресурса у генерисању еколошки профитабилних 
пројеката, те смањења растућег локалног сиромаштва, неопходно је извршити 
идентификацију природно и економски важних географских подручја, како би се у 
њима могли одвијати процеси ефикасне конзервације и остваривања економске 
добити. Све локалне заједнице и ресорна министарства треба да буду упознати са 
овим оператом због неопходности усклађивања будуће просторно-планске 
документације са овим подацима. Ова активност подразумијева и израду планова 
газдовања заштићеним објектима (подручјима) природе  

С обзиром на тренутно стање у области заштићених подручја као и изражених мјера и 
приоритета за проширењем постојећих заштићених подручја, оптимални удио 
заштићених подручја у односу на укупну површину Републике Српске би требао бити 
око 10%.  

Функције отворености  националних паркова Сутјеска и Козара у домену образовног, 
научног, конференцијског и других облика туризма треба посебно подстицати и јачати. 
Поред тога, успостављање функционалне мреже заштићених подручја ће допринијети 
и интензивирању интеграционих процеса и бржем приближавању овог простора 
Европској унији. Реализација овог оперативног циља подразумијева имплеменатцију и 
сљедећих мјера: 

1.3.1. Проширење постојећих и успостава нових заштићених подручја према 
стандардима Европске уније, проширење мреже националних паркова и развој 
ефективне мреже заштићених подручја са еколошким коридорима уз претходну 
научну евалуацију природних вриједности, те израда планова за одрживо управљање 
заштићеним подручјима;  

1.3.2. Израда функционалне базе података о биолошкој и геолошкој разноликости као 
и о другим релевантним атрибутима заштићених подручја и њихова дигитализација и 
интерепретација у форми GIS мапа; 
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1.3.3. Израда планова газдовања, односно управљања заштићеним 
објектима/подручјима природе са посебним освртом на развој туризма и начин 
одрживог коришћења подручја  

 

Оперативни циљ 1.4: Јачање законске регулативе;  

Постојећа законска регулатива у домену заштите природе и комплементарних области 
још увијек не пружа јасан институционални оквир који је и довољно ефикасан за 
заштиту укупних природних вриједности. Због тога је неопходно донијети нове, 
односно измијенити и допунити  кључне прописе кроз реализацију сљедећих мјера:  

1.4.1. Доношење потребних подзаконских аката у оквиру постојећих закона;  

1.4.2. Анализа потребних активности за припрему Уредбе Владе Републике Српске о 
одређивању природних станишта и станишта врста за европски програм NATURA 
2000; 

1.4.3. Покретање иницијатива према државним органима и провођење поступка 
ратификације релевантних мултилатералних међународних уговора и конвенција, те 
њихово потписивање од стране БиХ,  

1.4.4. Развој ефикасних, мјерљивих и економски одрживих индикатора и њихово 
прилагођавање постојећим законским прописима у циљу ограничавања експлоатације 
дивљих врста, минерала и подручја са природним и приближно природним 
карактеристикама до степена на којем се њихова биолошка разноликост, исправно 
функционисање основних природних система и процеса у тим системима могу 
одржавати. 

Оперативни циљ 1.5: Мониторинг и контрола инвазивних врста;  

Изражена конверзија станишта у прошлости, те слични трендови у садашњем 
времену, као и немогућност ефикасне контроле промета репродукционог материјала, 
отвореност простора Републике Српске и БиХ и њихова повезаност у свјетску 
комуникациону мрежу, условила је и колонизацију различитих врста биљака, 
животиња, па и гљива из географски, климатски и биогеографски удаљених простора. 
С обзиром на то да су то врсте које имају изузетно висок степен прилагођавања на 
широки спектар еколошких фактора и у односу на аутохтони генофонд, оне веома 
брзо освајају све расположиве дијелове станишта, па чак и помјерају природне врсте 
и тако доприносе значајној угрожености аутохтоног биодиверзитета и промјени укупне 
слике живог свијета овог простора. Пошто је њихова биолошка моћ веома наглашена у 
компетицијским односима са природним органским врстама, оне су означене као 
инвазивне. Да би се успоставили ефикасни механизми управљања инвазивним 
врстама и извршила имплементација овог оперативног циља неопходна је и 
реализација сљедећих мјера:  

1.5.1. Инвентаризација и географска интерпретација инвазивних врста са успоставом 
одговарајућих база података за простор Републике Српске; 

1.5.2. Успостава научне и стручне сарадње са земљама у региону на плану 
мониторинга инвазивних врста;  

1.5.3. Стални тренинзи и радионице како за предствнике привредних и државних 
сектора, тако и за укупну јавност;  

1.5.4. Доношење конкретних планова управљања инвазивним врстама:  

1.5.5. Размјена искустава са одговорном институцијама у Федерацији БиХ; 
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1.5.6. Израда карте распрострањења, процјене репродукционог потенцијала и 
фенофазе инвазивних алергогених биљака, као што је једна од најинвазивнијих у 
посљедњих десет година, Ambrosia artemisifolia.  

 

Оперативни циљ 1.6: Успостава ex-situ конзервације; 

Овај облик конзервације природног генофонда се примјењивао у систему управљања 
природом још од најранијих почетака цивилизације. Данас се интензивно користи у 
случајевима када природном генофонду пријети опасност нестанка из свијета 
дивљине, те у области едукационог и рекреационог туризма и организованих научних 
истраживања. Типичан примјер овог типа конзервације је успостава ботаничких башта, 
стакленика, банака гена, арборетума итд. У Републици Српској овај облик 
конзервације је изузетно слабо заступљен, а нужно потребан кроз реализацију 
сљедећих мјера:  

 

1.6.1. Инвентаризација генетичких ресурса Републике Српске садржаних у 
доместификованим биљкама и животињама, те њиховим најближим сродницима, који 
живе у дивљини; 

1.6.2. Успостава банке гена (герм плазме) биљних и животињских генетичких ресурса, 
садржаних у аутохтоном генофонду;  

1.6.3. Успостава ботаничких и зоолошких башта у еколошки и климатски различитим 
подручјима Републике Српске; 

1.6.4. Рестаурација природословних збирки Музеја Републике Српске;  

1.6.5. Дефинисање механизама за обезбјеђење финансијских средстава  за 
унапређење природњачко-музеолошке дјелатности.  

 

Оперативни циљ 1.7: Мониторинг стања биолошке, педолошке и геолошке 
разноврсности  Републике Српске;  

Ефикасна заштита биолошке, педолошке и геолошке разноврсности неминовно 
подразумијева и развој мониторинг система за:  

 праћење структурних, организационих, функционалних, продукционих и 
регулационих карактеристика на мрежи пробних површина заступљених типова 
екосистема, 

 праћење бројности – густине и динамике таксона- индикатора стања водених и 
терестричних екосистема, 

 праћење улазно-излазних оптерећења и дисперзионих процеса у екосистемима, 
биотопима и биоценозама, трофичким нивоима и ланцима исхране и 

 праћење прекограничног и унутрашњег промета живих и неживих материјала који 
могу да се одразе на стање заштите система природе. 

 праћење стања одлагалишта јаловине и степен рекултивације на површинским 
коповима на којима се врши, или је завршена, експлоатација минералних сировина и 
провођење препорука ЕУ о правилном управљању јаловином (Reference Document 
on BAT for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, European 
Commission, 2004) 
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Овај оперативни циљ подразумијева и имплементацију сљедећих мјера:  

1.7.1. Идентификација и развој најприхватљивије методологије, те успостава 
одговарајућих институција (служби) за провођење мониторинга (одређене сегменте 
ове дјелатности врши и Хидрометеоролошки завод Републике Српске на одабраним 
тачкама неких копнених, те водених екосистема),  

1.7.2. Идентификација индикатора за остваривање мониторинга (природних, 
друштвених и економских).  

 

Оперативни циљ 1.8: Развој и јачање CHM – мреже за размјену информација;  

Овако дефинисан оперативни циљ је у пуној мјери усклађен и са успоставом боље 
међународне сарадње и повезаности на плану управљања природним вриједностима 
и јачању ефикасније заштите биолошке и геолошке разноликости на локалном нивоу. 
Такође, доприноси овог циља су и у креирању одговарајућих сервиса према држави 
БиХ и њеним обавезама у имплементацији Конвенције о биолошкој разноврсности. 
Осим тога, кроз овај циљ ће бити могуће укључити и све субјекте, владине и 
невладине организације, као и најширу јавност у развој и унапређење одређених 
облика информацијског система у области природне разноликости. Стање и степен 
имплементираности овог циља биће и веома добар индикатор и стварне 
позиционираности природе и њених вриједности у државним тијелима БиХ, њено 
стање, трендови, те достигнути степен укупне еколошке свијести. У реализацији овог 
циља неопходна је имплементација мјере:  

 

1.8.1. Ширење CHM-a и повезивање са земљама у региону и Европи.  

 

Оперативни циљ 1.9: Јачање инфомационо-техничких (ИТ) служби и сервиса;  

За реализацију укупне мисије заштите природе и њено адекватно позиционирње у 
друштвеним токовима неопходан је и развој и јачање информационо-техничких 
служби и сервиса, као и адекватног софтвера у органима и институцијама, које ће се 
бавити заштитом природе и њеним уравнотеженим управљањем. То подразумијева 
примјену постојећих софтвера који се већ примјењују кроз програме ЕMERALD и 
NATURA 2000, али и креирање нових, сходно домаћим потребама и специфичностима 
биодиверзитета. У реализацији овог циља неопходна је и примјена сљедеће мјере:  

 

1.9.1. Оспособљавање и ширење људских ресурса и техничко-технолошких 
капацитета у припадајућим институцијама, које ће осигурати подршку и другим 
комплементарним активностима.  

 

Оперативни циљ 1.10: Поспјешивање протока информација на међуентитетском и 
унутарентитетском нивоу;  

Адекватна заштита природе у великој мјери зависи од протока расположивих 
информација о природној разноврсности на свим нивоима управљања Републике 
Српске и Босне и Херцеговине. То се посебно односи на информације о обавезама 
појединих друштвено-политичких ентитета, те о специфичностима природе и 
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облицима њеног управљања на датом нивоу. У имплементацији овог циља потребна 
је реализација сљедећих мјера:  

 

1.10.1. Размјена искустава и студијских података на различитим нивоима друштвено-
политичког организовања, те комплементарних привредних и друштвених субјеката;  

 

1.10.2. Успостава континуираног међуенитетског протока информација и размјене 
документационих основа за проглашење заштићених подручја на релацији 
Институције БиХ–институције Републике Српске; 
 

1.10.3. Успостава информационе мреже у оквиру надлежних министарстава и других 
државних институција одговорних за заштиту природе.  

 

Оперативни циљ 1.11: Јачање еколошке свијести  

Успјешност имплементације укупне Стратегије, не само заштите природе, већ и 
заштите животне средине у цјелини подразумијева и програме едукације и 
информисаности у циљу побуђивања и јачања еколошке свијести као социолошког 
феномена, што ће допринијети развоју адекватнијег система појединачне и друштвене 
одговорности. Овај циљ је дугорочан процес строго диригованих акција кроз Владин и 
невладин сектор, а његова реализација је могућа кроз имплементацију сљедећих 
мјера:  

 

1.11.1. Програмирани тренинзи и радионице за све заинтересоване стране у оквиру 
владиног и невладиног сектора;  

1.11.2. Актуелизација наставних планова и програма и предшколским и школским 
институцијама у циљу постизања адекватније информисаности и образовања о 
питањима заштите животне средине;  

1.11.3. Успостава намјенских фондова за еколошку едукацију, како по хоризонталном 
тако и по вертикалном уређењу друштва; 

1.11.4. Израда  посебних програма за бољу медијску промоцију биолошке и геолошке 
баштине Републике Српске;  

1.11.5. Виши степен демократизације у систему доношења одлука о заштити и 
употреби природних ресурса, кроз наглашеније укључивање представника локалних 
заједница; 

1.11.6. Јачање фондова за рад невладиних организација креирањем посебних 
друштвених и еколошких циљева на појединим нивоима друштвено-политичког 
организовања Републике Српске;  

1.11.7. Успостава дириговане издавачке дјелатности у области јачања еколошке 
свијести;  

1.11.8. Развој регулационих инструмената који ће омогућити сарадњу правних и 
физичких лица и других организација у спровођењу мјера забрана и спречавања 
активности које могу угрозити или оштетити природу,  
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Стратешки циљ 2:  

Одрживо коришћење природних ресурса.  

Развој система одрживог коришћења природних ресурса је основни предуслов и 
основна потреба у осигурању ефикасних мјера заштите природе. Одрживо коришћење 
природних ресурса је обавеза сваке чланице Организације уједињених Нација, што је 
прописано Програмом за 21. стољеће (Агенда 21) на Самиту о Земљи (Рио де 
Жанеиро, 1992). На развој обазаца одрживог коришћења природних ресурса 
примјерених сваком биогеографском подручју, те облицима тржишта и друштвено- 
економског уређења појединих држава, озбиљно је указала и Миленијумска процјена 
екосистема и обавезала сва међународна тијела (UNEP, UNDP итд.) на спровођење 
таквих мјера које неће имати за резултат даље губитке биолошке, па и 
геоморфолошке разноврсности. То се посебно односи на земље у интензивној 
транзицији као што је БиХ, у којој су због растућег сиромаштва, све већи и 
интензивнији утицаји на природне ресурсе. Дефинисање и поимање одрживости 
употребе природних ресурса мора бити усаглашено са кључним развојним 
документима Републике Српске - израдом Стратегије развоја минерално-сировинског 
комплекса РС и других докумената. Реализација овог стратешког циља подразумијева 
дефинисање сљедећих оперативних циљева:  

 

2.1. Стварање основе за усклађен и просторно уравнотежен социоекономски развој; 

2.2. Успостава интерсекторског приступа у управљању биодиверзитетом, 
педолошким и геодиверзитетом Републике Српске; 

2.3 Очување традиционалних знања и искустава у процесу управљања биолошком и 
геолошком разноврсношћу;  

2.4. Успостава и јачање подстицајних економских мјера;  

2.5. Развој и промоција одрживог туризма.  

 

Оперативни циљ 2.1. Стварање основе за усклађен и просторно уравнотежен 
социоекономски развој; 

Оперативни циљ 2.1. ће бити првенствено оствариван кроз примјену одредаба 
Просторног плана Републике Српске. Такођер, с обзиром на то да је један од кључних 
фактора повезаности просторног и социоекономског развоја коришћење земљишта, за 
реализацију овог оперативног циља предлажу се сљедеће мјере:  

2.1.1. Увођење и досљедно спровођење принципа заштите природних вриједности и 
уопштено заштите природе у поступку планирања; 

2.1.2. Заштита урбаних и руралних зелених површина и коридора;  

2.1.3. Успостава система техничке подршке у форми исцрпних просторних база 
података о биолошкој разноврсности појединих подручја;  

2.1.4. Развој и доношење интерсекторских докумената којима ће се интереси очувања 
природе узети у обзир при утврђивању стратегије економског развоја и докумената 
просторног уређења; 

2.1.5. Јачање регулаторног оквира неопходног за успоставу информативног система 
за управљање земљиштем и доношење плана израде подзаконских аката везаних за 
заштиту и управљање земљиштем; 
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2.1.6. Израда основа заштите, коришћења и уређења земљишта (како за територију 
цијеле Републике Српске, тако и за територију појединих општина у Републици 
Српској); 

2.1.7. Доношење оквирног закона о (заштити) земљишта који треба да успостави 
законски основ за формирање модерног и ефикасног институционалног оквира, те 
јасније дефинише одговорности и начине извјештавања, као и да успостави протоколе 
комуникације; 

2.1.8. Израда бонитетних карата земљишта; 

2.1.9. Примјена мониторинга земљишта на садржај  опасних и штетних материја; 

2.1.10. Примјена система контроле плодности земљишта и рационалне употребе 
ђубрива; 

2.1.11. Мјере поправке деградираних земљишта обухватају мјере рекултивације и 
ремедијације већ деградираних и контаминираних земљишта. У ову групу се убрајају и 
мјере деминирања земљишта. Овим мјерама такође треба посветити одговарајућу 
пажњу у будућности; 

 

Оперативни циљ 2.2: Успостава интерсекторског приступа у управљању 
биодиверзитетом и геодиверзитетом Републике Српске; 

Постојеће уређење државне управе на ентитетском нивоу не пружа довољну 
конзистентност у функционалној повезаности како унутар појединих сектора, тако и 
између појединих сектора, на примјер: шумарства, пољопривреде, водопривреде, 
просторног уређења, образовања, културе, здравства, привреде итд. Због тога је 
неопходно развити и сљедеће мјере, које би допринијеле операционализацији и 
коегзистентности државних институција са очекиваним утицајем и на невладин сектор. 
То су:  

2.2.1. Развој упутстава за оптимално коришћење биолошких, геолошких, шумских, 
водних и осталих производних потенцијала у складу са Законом о рударству, Законом 
о геолошким истраживањима, Законом о заштити природе, Законом о водама, 
Законом о шумама, Законом о пољопривредном земљишту, Законом о уређењу 
простора, те директивама Европске уније; 

2.2.2.  Ревизија закона у Републици Српској: о шумама, националним парковима, 
ловству, рибарству, пољопривредном земљишту и рударству, кроз увођење посебних 
забрана: 

 сјече ријетких и угрожених шумских врста,  

 индустријских сјеча у заштићеним подручјима и потенцијално еродибилним 
зонама, 

 мјера увођења претхвата на квалитет и квантитет приликом шумско-узгојних 
радова, 

 коришћења неадекватних техника и технологија приликом извођења шумско-
узгојних радова. 

Кроз ревизију постојећих и израду нових законских прописа, потребно је посебно 
извршити утврђивање водеће надлежности појединих министарстава и других органа, 
за послове заштите, управљања и коришћења шума и других ресурса, као и за 
финансирање послова заштите националних паркова и других подручја на којима се 
забрањује експлоатација шума. 
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2.2.3. Увођење посебних мјера за заштиту шумских пејзажа, за заштиту ријетких и 
угрожених врста дивљачи, као и усклађивање шумско-узгојних радова са биологијом 
ових врста на њиховим стаништима; 

2.2.4. Успостава бољег протока информација између релевантних министрстава и 
њихових појединих сектора; 

2.2.5. Усклађивање процедура о додјељивању концесија у складу са законским 
прописима и међународним преузетим обавезама; 

2.2.6. Развој и доношење интерсекторских докумената којима ће се: „интереси 
очувања природе узети у обзир при утврђивању стратегије економског развоја и 
докумената просторног уређења“; 

2.2.7. Промоција принципа: „Свако коришћење природе и њено оптерећење вршити на 
начин који најмање загађује или оштећује природу“.  

 

Оперативни циљ 2.3: Очување традиционалних знања и искустава у процесу 
управљања биолошком и геолошком разноврсношћу; 

 

С обзиром на изражену разноврсност људских култура на простору Републике Српске, 
а током дугог процеса етногенезе дошло је и до стварања особите културе и 
традиционалности и у односу према свим дијеловима природе, а нарочито у употреби 
различитих генетичких ресурса (биљака, животиња и гљива) које имају посебне 
могућности примјене. Укупност традиционалних знања прилагођених савременим 
потребама допринијеће одрживој употреби како биолошке, тако и геолошке 
разноврсности. За реализацију овог циља предвиђа се имплементација сљедећих 
мјера:  

2.3.1. Промоција традиционалних знања кроз одрживу употребу природних ресурса 
(љековите, јестиве дивље биљке, гљиве и животиње);  

2.3.2. Промоција традиционалних знања и културних вриједности кроз функционисање 
заштићених дијелова природе;  

2.3.3. Промоција традиционалних знања и културних компаративних предности кроз 
израду различитих публикација, које су у непосредној вези са укупном промоцијом 
Републике Српске.  

2.3.4. Промоција планског, економски и еколошки одрживог коришћења минералних 
ресурса по појеидним подручјима имајући у виду традиционалност и компаративну 
предност развоја таквих активности. 

 

Оперативни циљ 2.4: Успостава и јачање подстицајних економских мјера;  

Економски параметри имају кључну улогу како у имплементацији појединих циљева, 
тако и Стратегије у цијелости. Због тога је потребно извршити идентификацију извора 
економских мјера и њихово јачање на свим нивоима друштвено-економског 
организовања Републике Српске. Нарочитим економским инструментаријем, кроз 
буџетску подршку и финансирање пројеката путем Фонда за заштиту животне средине 
потребно је треба помоћи промоцију и развој националних паркова и природно 
вриједних подручја.   

 У имплеменатцији овог циља идентификоване су мјере:  
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2.4.1. Промоција и развој националних паркова и природно вриједних подручја  

2.4.2. Јачање економских олакшица код узгоја и коришћења врста аутохтоног 
генофонда на основу традиционалних знања и достигнутих искустава и  

2.4.2. Развој и примјена економских олакшица код успоставе центара за збрињавање 
угрожених животиња (укључујући и доместиковане животиње).  

 

Оперативни циљ 2.5: Развој одрживог туризма;  

 

Као један од основних начина рационалне употребе природних ресурса и генерисања 
профитабилне добити, смањења локалног сиромаштва и повећања стопе 
атрактивности простора Републике Српске је и развој одрживог туризма, са посебним 
нагласком на едукативни, научни и рекреациони туризам. Многи дијелови Републике 
Српске још увијек располажу изузетном биолошком и геолошком разноврсношћу, као и 
природним љепотама. Један од начина да се оне сачувају и за будуће генерације 
јесте и осигурање средстава за њихову заштиту, кроз одрживи туризам. Као основне 
мјере у имплеменатцији овог циља прописују се сљедеће:  

2.5.1 Израда стратегије за развој одрживог туризма (екотуризма) са посебним освртом 
на планински и религијско-духовни туризам и то на нивоу општина, туристичких регија 
и на нивоу ентитета Републике Српске; 

2.5.2 Развој и примјена индикатора природне баштине за процјену одрживости 
туристички оријентисаних активности и мјера.  

Стратешки циљ 3: 

Смањење притисака на биолошку и геолошку разноврсност Републике Српске.   

Интензиван развој, различити процеси антропогенезе, настојање човјечанства да 
конвертује природне ресурсе у различите производе (храна, лијекови, влакна, 
енергија) и удовољи потребама савременог човјека свакодневно условљава растући 
спектар притисака на све сегменте животне средине, а нарочито на биолошку и 
геолошку разноликост. Тако се и на простору Републике Српске свакодневно 
повећавају притисци, како локалног, тако и глобалног карактера. У оквиру овог 
стратешког циља, идентификована су два оперативна циља:  

3.1. Ублажавање посљедица климатских промјена и 

3.2. Смањење притисака у простору Републике Српске.  

3.3. Планско коришћење минералних ресурса дефинисано према Стратегији развоја 
МСК 

Оперативни циљ 3.1: Ублажавање посљедица климатских промјена;  

 

Дугогодишњи процеси емисије различитих материја условили су и данас врло 
значајне климатске промјене, које се првенствено огледају у наглашеним термичким 
промјенама атмосфере, што доводи до озбиљних конверзија станишта и угрожавања 
биодиверзитета. На простору Републике Српске, најозбиљније промјене се већ 
дешавају у биодиверзитету високопланинских екосистема, те планинских мочвара. У 
циљу ублажавања насталих посљедица климатских промјена, неопходна је и 
имплементација сљедећих мјера:  
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3.1.1. Идентификација биоиндикатора и њихова адекватна примјена у праћењу 
интензитета и динамике климатских промјена у Републици Српској (од подручја са 
најнижом надморском висином до највиших планина);  

3.1.2. Успостава механизама који ће осигурати доступност и јавност информација о 
климатским промјенама;  

3.1.3. Идентификација индикатора за мониторинг промјена у домену геолошких 
ресурса.  

 

Оперативни циљ 3.2: Смањење притисака у простору Републике Српске; 

У условима још увијек недефинисаних власничких односа у сфери природних ресурса, 
присутни су веома наглашени притисци на природу у свим дијеловима Републике 
Српске. Међу доминантне притиске спада неуравнотежено грађевинарство, 
урбанизација, експлоатација шума и хербалних ресурса, неселективно отварање 
каменолома, те и други индиректни притисци, који доприносе израженој конверзији 
природних станишта, што има за посљедицу и промјену биолошке и геолошке 
разноврсности. У циљу постизања смањења притисака и развоја адекватних мјера 
њиховог управљања, прописују се и ове мјере:  

 

3.2.1. Успостава биоиндикатора и ревизија постојећег стања раније заштићених 
подручја БиХ; 

3.2.2. Иновирање планова управљања за раније заштићена подручја у складу са IUCN 
методологијом. 

3.2.3. Прецизно и јасно дефинисање зона експлоатације минералних ресурса према 
еконосмким, тржишним, организационим и еколошки задовољавајућим принципима 

 

Стратешки циљ 4:  

Финансијски механизми за одрживо управљање биолошком и геолошком 
разноврсношћу. 

 

Овај стратешки циљ је уско повезан са претходним стратешким циљевима и важан је 
предуслов за њихово потребно остварење. 

Средства за реализацију одређених циљева планирана су у Буџету Републике Српске 
за 2011. годину у оквиру Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију.  

За реализацију стратешких циљева дио потребних средстава ће се користити у складу 
са Закон о националним парковима (Службени гласник Републике Српске број: 75/10) 
који уређује питања од значаја за заштиту, развој, унапређење, управљање, 
финансирање и одрживо коришћење националних паркова на територији Републике 
Српске. На основу члана 16. Закона о националним парковима средства за 
финансирање националних паркова обезбјеђују се из буџета Републике и властитих 
прихода, а средства за финансирање послова заштите и развоја националних паркова 
могу се обезбједити и из буџета јединица локалне самоуправе на чијој се територији 
налази национални парк, удруживањем средстава предузећа, установа и других 
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правних и физичких лица, финансирањем посебних пројеката, од донација и других 
извора у складу са законом.  

 

Такође, дио финансијских средстава се користи из накнада које се прикупљају за 
коришћење природних ресурса, у складу са Правилником о утврђивању критеријума 
за одређивање висине концесионе накнаде ("Службени гласник Републике Српске, 
број 45/07"), у којем су утврђени критеријуми за: одређивање концесионе накнаде и 
утврђивање висинe концесионе накнаде. Концесиона накнада састоји се од: 

1. једнократне накнаде за право коришћења, која се уплаћује приликом 
потписивања уговора о концесији  и 

2. концесионе накнаде за коришћењe, која се односи на коришћење 
природних богатстава или пружање услуга. 

Једнократна накнада за право коришћења утврђује се као производ  сљедећих 
показатеља: планирани годишњи бруто приход,  дужина концесионог периода и  
корекциони Коефицијент једнократне концесионе накнаде. 
Концесиона накнада за коришћења, која се односи на коришћење природних 
богатстава или пружање услуга обрачунава се као збир свих пет критеријума: 
економског, социолошког, еколошког, регионалног и просторног критеријума. Збир 
критеријума може се кретати у распону од пет до 30 бодова,  а за истраживања  
природних богатстава од четири до 21 бода.  Утврђена концесиона накнада за право 
коришћења природног богатства не може бити мања од 1% од оствареног бруто 
годишњег прихода. 
С обзиром да је Стратегија заштите природе Републике Српске дефинисана за период 
од 2011. до 2017. године, потребна финансијска средства из Буџета Републике 
Српске, за реализацију стратешких циљева, правовремено ће се планирати у складу 
са трогодишњим циклусом планирања буџетских средстава. 
Важно је да се идентификују и други финансијски механизми (донације, пројекти и сл.), 
који ће, у складу са законском регулативом, омогућити реализацију циљева Стратегије 
заштите природе.  

 

4.5.  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

Према Уставу БиХ, Анекс IV Дејтонског мировног споразума, надлежност у пословима 
заштите животне средине је на ентитетима, те је, у циљу квалитетног очувања 
природе, на нивоу Републике Српске утврђена је стратегија заштите природе и други 
планови и програми који се доносе и остварују на начин и под условима дефинисаним 
Законом о заштити природе. У складу са наведеним законом, у Републици Српској се 
доносе сљедећи плански документи из области заштите природе: 
 
стратегија заштите природе, 
локални (градски и општински) програми заштите природе, 
извјештаји о извршавању планова и програма. 
 
Стратегија заштите природе Републике Спрске представља основни акт којим се у 
оквиру Републике Српске у БиХ утврђује политика и планира напредак у управљању 
природом и природним вриједностима, са акцентом на просторно одржив развој. 
Оквирна стратегија Републике Српске за заштиту природе проистекла је као резултат 
интензивног консултативног процеса, унутар секторских и међусекторских 
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консултација, уз учешће представника заинтересованих државних органа, 
научноистраживачких институција, невладиних организација и експерата укључених у 
реализацију пројекта. Стратегија заштите природе је документ који цјеловито креира 
процес вођења политике заштите природе. 
 
Стратегија је обухватила сљедеће дијелове:  
  

 Увод, правни основ за доношење Стратегије,  
 анализу постојећег стања и околности у области заштите природе – стање и 

обиљежја, укључујући просторно-плански аспект заштите природних подручја, 
биогеографске карактеристике подручја Републике Српске, коришћење и 
управљање шумским ресурсима и одрживо управљање шумама, одрживо 
управљање земљиштем и водама као ресурсом,   

 преглед међународних конвенција и директива Европске уније, стратешких 
докумената и акционих програма за заштиту природе, као и анализа важећих 
правних аката у Републици Српској и БиХ којима се регулише управљање 
природни ресурсима, 

 анализу мјера и активности за рјешавање специфичних проблема у контексту 
остваривања наведеног општег (кровног) циља и подциљева са аспекта 
заједничке међусекторске сарадње у реализацији питања у областима које су 
везане за управљање природним ресурсима, и 

 анализу садашњег нивоа мониторинга са приједлогом његовог проширења. 
 
Стратегија заштите природе је подржала стратешке циљеве дугорочног друштвеног и 
привредног развоја Републике Српске, анализирајући основне макроекономске правце 
развоја, као што су приближавање Републике Српске Европској унији у процесу 
стабилизације и придруживања, те интересе за инвестиције међународних 
донаторских организација у области заштите природе и природних добара у 
Републици Српској, ефикасно коришћење домаћих природних ресурса у складу са 
одржањем нивоа заштите и мреже заштићених подручја, адекватно финансирање 
заштићених подручја и др. 
 
Циљеви за израду Стратегије су били: израда стручних подлога за утврђивање 
политике и напретка у управљању природним вриједностима у Републици Српској, 
утврђивање регионалне политике, успјешно провођење преструктурирања сектора 
заштите животне средине, дугорочно осигурање развоја пољопривреде, шумарства, 
водопривреде и енергетике, уз координисано праћење и управљање природним 
ресурсима и уз подстицање оптималног коришћења домаћих извора енергије у сврху 
постизања економске и социјалне стабилности, и управљања енергијом на еколошки 
прихватљив начин, осигурање развоја унутрашњег тржишта Републике Српске, као и 
заштита интереса њених становника. 
 
Стратегија заштите природе мора бити у сагласности са међуентитетским програмом 
заштите животне средине, односно бити њен саставни дио. У поступку припремања и 
доношења мора бити усклађена са одговарајућим планским документима Федерације 
Босне и Херцеговине, на начин утврђен међуентитетским споразумом који је 
ратификовала Народна скупштина Републике Српске. 
 
Након доношења Стратегије, Влада Републике Српске је дужна да Народној 
скупштини подноси извјештај о спровођењу политике утврђене Стратегијом, најмање 
једном у двије године. 



  

 150 

 
 
Локалним програмом заштите природе даје се општи опис природних подручја и 
дјелатности које су важне за заштиту и очување биолошке разноликости,  мјере за 
заштиту и очување природних подручја, пејзажа и других вриједности, те програме за 
истраживање, развој, образовање и популаризацију заштите природе, у складу са 
републичком стратегијом заштите природе. 
 
 
Локални програм заштите природе: 
 
припрема надлежни општински, односно градски орган управе, на начин који је 
прописан Законом о заштити животне средине, а који се односи на припремање 
локалног програма заштите животне средине, 
усваја скупштина општине, односно града, на приједлог начелника, на период од шест 
година. 
 
Локални програм заштите природе је саставни дио програма заштите животне 
средине. Начелник општине, односно града подноси скупштини на разматрање 
извјештај о спровођењу политике утврђене локалним програмом заштите природе, 
најмање једном у двије године. 
 
 
Органи који доносе прописе и надлежни органи који се баве питањима заштите 
животне средине су дужни подстицати развој свијести јавности у поступку доношења 
прописа и одлучивању, односно обезбиједити учешће јавности у управном поступку 
омогућавајући широј јавности доступност информацијама. 
 
Стратегија је један од првих задатака ка рјешењу све присутнијег проблема 
угрожавања природе и у њој је детаљно обрађено постојеће стање у области заштите 
природе кроз анализу постојећих околности и притисака, дато је опште стање, 
законодавни оквир и политика у области заштите природе, дати су стандарди у 
области заштите природе и циљеви, задаци и обавезе (улоге) у вези са заштитом 
природе (планирање), мониторинг, климатске промјене и пројекција климе у 
Републици Српској у односу на глобалне промјене. 
 
Један од најважнијих елемената Стратегије је приједлог хармонизације постојећих 
законских оквира у Републици Српској са легислативом за животну средину у 
Европској унији, што је основ за даље кораке у овој области. У Српској је направљена 
детаљна анализа домаћег законодавства и законодавства Европске уније, 
установљени су приоритети и реални временски распоред транспозиције, зависан о 
скупштинским процедурама. При томе је потребно обезбиједити: остварење 
интеграције заштите животне средине у све привредне секторе, адекватну процјену 
утицаја на животну средину, приступ информацијама, дефинисан и уређен начин 
извјештавања о примјени директива о животној средини (тзв. хоризонтална 
легислатива); спровођење интегралног планирања уз поштовање принципа заштите 
ваздуха, воде, земљишта, управљања отпадом, потпуну контролу индустријског 
загађења и процјену ризика; контролу нивоа буке; адекватан систем за праћење 
хемикалија и генетски модификованих организама, као и заштита од зрачења. 
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Циљеви дефинисани овом стратегијом су реални и оствариви, чиме је она , уз 
подстицајне мјере, ефикасна и спроводива. Циљеви заштите животне средине могу се 
остварити само тако да се заштита животне средине, а тиме и заштита природе, 
интегрише у сва битна развојна подручја (секторе, сегменте) који су повезани с 
коришћењем природних ресурса. Заштита животне средине утемељена на односу 
наредба–контрола мора се замијенити дијељеном одговорношћу, јер се тек пуном 
сарадњом свих учесника могу остварити договорене мјере. Заштита животне средине 
се усмјерава и проводи коришћењем посебних инструмената за заштиту животне 
средине, али се подстиче и добровољни приступ утемељен на свијести о свакодневној 
потреби активне бриге о животној средини. 
 
Током израде Стратегије, водило се рачуна о директној координацији са осталим 
пројектима чија реализација има значајан утицај на саму Стратегију и узете су у обзир 
међународне обавезе које БиХ има кроз разне конвенције и уговоре. 
 
Дугорочни циљ Стратегије је очување, промоција и подстицај одрживог коришћења 
природних ресурса успоставом интегралног система планирања и управљања 
природом и природним ресурсима у Републици Српској и побољшање у мјери у којој је 
то могуће, све у циљу очувања животне средине у цјелини. Проблеми у животној 
средини не могу се посматрати и рјешавати сегментарно, већ је потребно 
обезбиједити интерресорну сарадњу као битан предуслов за дугорочну и успјешну 
политику заштите природе и животне средине.  
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5. ДОДАТНИ ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА/ЛИТЕРАТУРА 
 
Основни извори информација, коришћени током израде ове стратегије су стратешки 
документи: Просторни план Републике Српске до 2015 године, Студија за израду Стратегије 
енергетског сектора БиХ, Стратегија средњорочног развоја БиХ – ПРСП, Акциони еколошки 
план – NEAP, Преглед стања у области заштите животне средине (Environmental 
Performance Review), припремљен од стране Економске комисије Уједињених нација за 
Европу и други документи, од којих су неки доступни и на интернету: 
 
 

 Документи Владе Републике Српске са службеног портала:  www.vladars.net  
 Документи Министарства за животну средину и просторно уређење Словеније 

доступно на: www. gov.si/mop/sl/index.html 
 Документи Министарства културе – управа за заштиту природе Хрватске доступно на: 

www.min-kulture.hr 
 Документи Министарства науке и животне средине Србијe доступно на: 

www.ekoserb.gov.yu  
 Документи о стању животне средине (EPR) 

доступно на: www.unece.org/epr 
 Извјештаји и документи Регионалног центра за животну средину Југоисточне Европе, 

доступни на: www.rec.org 
 Документи Савјета министара БиХ www.vijeceministara.gov.ba 
 Документи Дирекције за европске интеграције БиХ, www.dei.gov.ba  
 Документи Европске комисије – правни прописи www.eu-lex  
 
 
Остали корисни линкови и електронски доступни документи: 

 
Конвенција о биолошкој разноврсности (Рио, 1992), 
http://www.biodiv.org/doc/legal/cbd-en.pdf/ 

 
Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња,  
http://www.cms.int/ 

 
Конвенција о међународној трговини угроженим врстама  – CITES, 1973.  
http://www.cites.org/ 

 
Конвенција о мочварним стаништима од међународног значаја – РАМСАР, 1972.  
http://www.ramsar.org/ 

 
Eкономска комисија за Европу 2003. ECE/CEP/108 Kијевска резолуција о  
биодиверзитету,  
http://www.unece.org/env/documents/2003/ece/cep/ece.cep.96.e.pdf 

 
EEA, 2005. Индикатори за мониторинг биодиверзитета, 
http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator 

 
EEA, 2005. National bd-monitoring initiatives, 
http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1056004690/F1071576432 

 
EIONET, 2005. 
http://ims.eionet.eu.int/Topics/BDIV/indicators 

 
 

http://www.vladars.net/
http://www.ekoserb.gov.yu/
http://www.unece.org/epr
http://www.rec.org/
http://www.dei.gov.ba/
http://www.biodiv.org/doc/legal/cbd-en.pdf/
http://www.cms.int/
http://www.cites.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.unece.org/env/documents/2003/ece/cep/ece.cep.96.e.pdf
http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator
http://biodiversity-chm.eea.eu.int/information/indicator/F1056004690/F1071576432
http://ims.eionet.eu.int/Topics/BDIV/indicators
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EU, 2005. The Nature and Biodiversity homepage of EU,  
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm 

 
EU Directive 79/409/EEC Директива о птицама,  
http://europa.eu.int/eurlex/en/consleg/pdf/1979/en_1979L0409_do_001.pdf 

 
EU Directive 92/43/EEC  Дирактива о стаништима дивљих врста биљака и животиња, 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf 

 
Европска еколошка мрежа NATURA 2000.  
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28076.htm 

 
Конвенција о биолошкој разноврсности (Рио де Жанеиро, 1992),  
http://www.biodiv.org/default.aspx 
 
Конвенција УН о сузбијању суше и десертификације. 
www.unccd.org 
 

                 

Поред наведених литературних извора, додатне информације се могу наћи у сљедећим 
литературним изворима по областима: 
 

област биологије, лимнологије, биогеографије и екологије: 
 
1) B a i l l i e , J.E.M., C.H i l t o n - T a y l o r , S.N. S t u a r t (Editors) 2004 IUCN Red List of Threatened 

Species. A Global Species Assessment. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 2004. 
2) Благојевић, С., М. Диздаревић, Б. Павловић <(1989): <Односи између неких биолошких и 

физичко-хемијских параметара квалитета воде у текућицама Босне и Херцеговине. <Билтен 
Друштва еколога Босне и Херцеговине, Сер. А, Еколошке монографије, <Бр. 5: <l–102. 

3) Благојевић, С., М. Диздаревић, Б. Павловић: Односи неких биолошких и хемијских параметара 
сапробитета воде у текућицама Босне и Херцеговине. Билтен Друштва еколога Босне и 
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26) Фукарек П. (1970): Шумске заједнице прашумског резервата Перућице у Босни. АНУБИХ, Одј. 
прир. и матем. наука. Пос. издања XВ/4: 157–263. Сарајево, 

27) Фукарек П. (1978): Verbreitungsgebiete einigeer Charakterarten der Slowenischen und Croatischen 
Buchenwälder und Ihre Bedeutung für die Regionale Gliederung des Dinarischen Florengebietes. 
Mittl.Ostalp.-dinarischen Ges.f.Vegetationsk 14. Ljubljana, 

28) Хорват И. (1950): Шумске заједнице Југославије. Институт за шумарска истраживања, Загреб. 

 

Заштита и коришћење земљишта:  
 

1) Башић, Ф. (2000): Вишезначна улога тла као темељ одрживог господарења тлом на прагу 
новог миленија. Зборник радова знанственог скупа "Одрживи развој изазов за пољопривреду 
и шумарство", Крижевци, 2000, стр 71–86, 

2) Blum, W.E.H. (1999): Sustainable land use and environmental protection. Кориштење тла и воде у 
функцији одрживог развоја и заштите околиша. Академија наука и умјетности Босне и 
Херцеговине, Сарајево. Посебна издања, књига CIX, стр. 61–68, 

3) Комљеновић И., Марковић М. (2001): Утицај редуковане обраде псеудоглеја и еутричног 
камбисола на принос зрна кукуруза. X јубиларни конгрес ЈДПЗ, Врњачка Бања, 22–26. 10. 
2001. Апстракти, стр. 38, 

4) Марковић, М. (2006): Коришћење земљишта у функцији заштите животне средине. Зборник 
радова, Први међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт" 1, 2, Бања Лука, 08–11. 
06. 2006. стр. 62–65, 
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5) Марковић, М. (2006): Узроци и посљедице деградације земљишта у Републици Српској. 
Зборник радова, Први међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт" 1, 2, Бања Лука, 
08–11. 06. 2006. стр. 66–68, 

6) Марковић, М. са сарадницима (2006): Основа заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта града Бања Лука. Монографија. Бања Лука, 

7) Марковић, М., Дардић, М., Јањић, В. (2006): Земљиште, вода и клима – важни природни 
ресурси за развој пољопривреде Републике Српске. Зборник сажетака научно-стручног 
савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем, Теслић 2006, 

8) Марковић, М. (2005): Коришћење земљишта у функцији одрживе пољопривреде и заштите 
животне средине. Зборник сажетака научно-стручног савјетовање агронома Републике Српске 
са међународним учешћем "Пољопривреда Републике Српске као саставни дио европских 
интеграционих процеса", Јахорина, 28–31. март 2005, стр. 20, 

9) Марковић М., Комљеновић И. (2002): Земљишни ресурси у Републици Српској – коришћење у 
функцији одрживог развоја. Научно-стручно савјетовање агронома РС "Валоризација ресурса 
за производњу хране у Републици Српској", Теслић, 12–15. 03. 2002, Сажеци, стр. 7–9, 

10) Марковић М., Комљеновић И. (2001): Утицај мелиоративних мјера на калцијум/магнезијум 
однос у псеудоглеју. X јубиларни конгрес ЈДПЗ, Врњачка Бања, 22–26. 10. 2001. Апстракти, 
стр. 78, 

11) Марковић М. (2001): Земљишта Републике Српске, коришћење, уређење и заштита. Научно-
стручно савјетовање агронома Републике Српске: Пољопривреда Републике Српске у новом 
миленијуму, Зборник сажетака, актуелне теме, Теслић, 13–16. март 2001. стр. 25–26, 

12) Марковић М., Комљеновић, И., Предић, Т., Лукић Р., Ножинић, М. (2000): Утицај рата на 
земљиште. Зборник радова 2. Научно-стручног савјетовања "Еколошке последице рата у 
животној средини", Ecologica, стр. 162–164. Београд–Бања Лука, посебно издање број 6, 

13) Окиљевић В., Марковић, М. (2005): Педологија, књига прва, Агрогеологија–силвогеологија. 
Универзитетски уџбеник. Пољопривредни факултет, Бања Лука, 

14) Ресуловић, Х. (1999): Земљишни ресурси у БиХ – кориштење у функцији одрживог развоја. 
Кориштење тла и воде у функцији одрживог развоја и заштите околиша. Академија наука и 
умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево. Посебна издања, књига CIX, стр. 33–44, 

15) Просторни план Републике Српске до 2015. Године, Бања Лука, 2007. 
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Прилог 1.  

 
ПОПИС МУЛТИЛАТЕРАЛНИХ  МЕЂУНАРОДНИХ СПОРАЗУМА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 
 

а.  Међународне конвенције чија је БиХ чланица, по основу сукцесије од бивше 
СФРЈ, а односе се на заштиту животне средине, заштиту природе и заштиту вода и 
постали су саставни дио правног система БиХ и Републике Српске  

  

 

Назив мултилатералног 
споразума  

Акт о ратификацији Објављено 

Конвенција о заштити  Средоземног 
мора од загађења (Барцелонска 
конвенција) 
усвојена у Барселони 1976. 
а ступила је на снагу 1978. као 
инструмент Медитеранског 
акционог плана – МАП 
 

 
 
 
Закон о ратификацији конвенције  

 
 
„Службени лист 
СФРЈ“, МУ 12/77 

Протокол о заштити  Медитерана 
од загађивања са копна  (протокол 
у оквиру Барцелонске конвенције 
закључен у Атини 1980. године, 
ступио на снагу 17.06.1983. 
модификован у Сиракузи 1996, са 
анексима I, II и III) 
 

 
 
Закон о ратификацији протокола 
о посебно заштићеним 
подручјима Средоземног мора, 
са анексима I, II и III 
 

 
 
„Службени лист СР 
БиХ“, број 13/94–189, 
„Службени лист 
СФРЈ“, МУ 1/90–16. 

Протокол о посебно заштићеним  
подручјима и биолошкој 
разноврсности Медитерана, Монако 
1996. (стари назив: Протокол о 
посебно заштићеним подручјима 
Средоземног мора, Женева 1982.), 
ступио на снагу 23. 3. 1986.  
 

 
Закон о ратификацији протокола  
о посебно заштићеним 
подручјима Средоземног мора, 
састављен у Женеви 3. 4. 1982.  

 
„Службени лист 
РБиХ“, број 13/94 
(2/92–5), „Службени 
лист СФРЈ“, број 
9/85–321 

 
Међународна конвенција о 
спречавању загађивања мора 
нафтом, Лондон, 1954.  
 
 

 
Закон о ратификацији 
Међународне конвенције о 
спречавању загађења мора 
нафтом  
 

 
Off. Gaz. R BH 13/94, 
Off. Gaz. SFRJ IC 
60/73, 53/74 
 

 
Међународна конвецнија о 
спречавању  загађивања са 
бродова  
 

Уредба о ратификацији 
међународне конвенције о 
спречавању загађивања мора са 
бродова (и протокола из 1978).   

Off. Gaz. R BH 2/92–
5, 13/94-189, Off. Gaz 
SFRJ IC 2/85–59, 
„Службени лист 
СФРЈ“, број 2/85-68.  

Конвенција о спречавању  
загађивања мора  отпацима и 
другим тварима 29. 12. 1972. 
ступила на снагу 30. 08. 1975.  

 „Службени лист 
СРБиХ“, број 15/95 
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б.  Међународни споразуми у области заштите животне средине којима је БиХ 
приступила на основу сукцесије:  
 

Конвенција о прекограничном 
загађивању ваздуха на велике 
удаљености (1979) 
 

Закон о ратификацији конвенција 
о  прекогрничном загађивању 
ваздуха на великим 
удаљеностима, Републике Босне 
и Херцеговине  
 

 
„Службени лист 
СРБиХ“, број 13/94,  
„Службени лист СФРЈ“, 
МУ 11/86 

Протокол уз конвенцију о 
прекограничном загађивању 
ваздуха на великим удаљеностима, 
о дуготрајном финансирању 
програма сарадње за мониторинг и 
евалуацију преноса загађивача 
ваздуха на великим удаљеностима 
у Европи   
 

Закон о ратификацији Протокола 
уз Конвенцију о прекограничном 
загађивању ваздуха на великим 
удаљеностима (1979), о 
дуготрајном финансирању 
програма сарадње за мониторинг 
и евалуацију преноса загађивача 
ваздуха на великим 
удаљеностима у Европи   
 

 
 
 
„Службени лист РБиХ“, 
број 13/94, „Службени 
лист СФРЈ“, МУ 2/87 
 

 
 
Бечка конвенција о  заштити 
озонског омотача 
  

 
Закон о ратификацији Бечке 
конвенције о заштити озонског 
омотача, са прилозима I, II,  
СР БиХ 

 
„Службени лист 
СРБиХ“ број 13/94, 
(2/92), „Службени лист 
СФРЈ“, број 1/90 
 
 

Конвенција о раном обавјештавању 
о нуклеарним несрећама, Беч  
1986. ступуила на снагу 27. 10. 
1986.  

 „Службени лист РБиХ“, 
број 13/94, „Службени 
лист СФРЈ“, МУ 15/89 

Конвенција о помоћи у случају 
нуклеарне несреће или радиолошке 
катастрофе, Беч  26. 09. 1986. 
ступила на снагу 26. 02.1987.  

 „Службени лист РБиХ“, 
број 13/94, „Службени 
лист СФРЈ“, МУ 4/91 

 

 

в.  преглед међународних конвенција и других правних инструмената о очувању 
биолошке разноврсности, за које је БиХ спровела процес ратификације: 
 

 Оквирна конвенција Уједињених нација о промјени климе (Њујорк, 1992) је 
први међународни споразум који је БиХ ратификовала као независна држава. 
Конвенција је ратификована 20. јула 2000. године („Службени лист БиХ“, број 
19/2000). Према службеним подацима Оквирне конвенције УН о промјени климе, 
ова конвенција је ступила на снагу 6. децембра 2000. године, 90 дана након 
подношења инструмената ратификације.    

 Конвенција Уједињених нација о биолошкој разноврсности (Рио де Жанеиро, 5.  
јуни 1992); Предсједништво БиХ је донијело Одлуку о ратификацији Конвенције на 
сједници одржаној 4. октобра 2002. године, на основу Одлуке Парламентарне 
скупштине усвојене на сједници скупштине одржаној 30. септембра 2002. године. 
Одлука о ратификацији је објављена у „Службеном листу БиХ“  – међународни 
споразуми, бр. 13. од 31. децембра  2002. 

 Конвенција Уједињених нација о сузбијању суше и десертификације (Париз, 
1994). Одлука о ратификацији конвенције објављена у „Службеном гласнику БиХ“ –
међународни споразуми, 26. августа 2002. године. На овај начин је Босна и 
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Херцеговина стекла статус посматрача у овој конвенцији. Пуно чланство је 
постигнуто 90 дана након ратификације, 26. новембра 2002. године.  

 Конвенција о мочварним стаништима од међународног значаја, нарочито 
водених станишта (Рамсар, 1971); Ратификована је 1992. године. 

 

 Међународна Конвенција о заштити биља (Рим, 1951) („Службени лист БиХ“, 
број 13/94); Ратификована је 2003. године. 

 

 Међународна конвенција о заштити птица, ратификована сукцесијом 1992. 
године.  

 

 UNESCO конвенција о заштити свјетског културног и природног насљеђа, 
ратификована 13. јула 1993. године. 

 

 Конвенција  о риболову и очувању живих ресурса у великим морима, 
ратификована 2002. године. 

 

 Базелска конвенција о контроли прекоганичног кретања опасног отпада и 
његовог одлагања (Basel Convention). Конвенција је усвојена 22. марта 1989. 
године, а ступила је на снагу 5. маја 1992. године. Одлука о ратификацији 
објављена је у „Службеном листу БиХ“, број 31/00. 

 

  Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре 
(Вашингтонска или CITES конвенција). Конвенција је ратификована 05.12.2008. године,  

 

 Конвенција  о конзервацији  миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција) 
 

 

 Споразум о очувању афричких и евроазијских миграторних птица мочварица (у складу 
са Бонском конвенцијом) 

 

 Картагена протокол о биолошкој сигурности 

 
 

г. конвенције о заштити биолошке разноврсности и заштити вода, које БиХ још 
није ратификовала, а релевантне су као међународни правни инструменти за 
заштиту природе 
 

Назив међународног 
споразума  

Тијело за 
имплементацију  
 

Циљ и обухват регулисања међународног 
споразума 

 
  

Конвенција  о конзервацији  
миграторних врста дивљих 
животиња (Бонска конвенција) 

Секретаријат Бонске 
конвенције  

Правни оквир за очување миграторних врста и 
њихових станишта користећи, гдје је  је то 
примјерено, инструменте строге заштите или 
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закључивања међународних споразума.  

Споразум о очувању афричких 
и евроазијских миграторних 
птица мочварица (у складу са 
Бонском конвенцијом)  

Секретаријат Бонске 
конвенције  

Очување афричко-евроазијских врста птица 
мочварица координисаним мјерама очувања 
врста у прихватљивом статусу очуваности, 
односно одржавања ових врста у повољном 
статусу очуваности. 

Картагена протокол о 
биолошкој сигурности  

Секретаријат 
Конвенције о 
биолошкој 
разноврсности 

Протоколом се уређује питање међународне 
трговине и увоза генетички модификованих 
организама. 

 

 

Пан-европски споразуми о заштити природног насљеђа и управљања водама 
 

Конвенција о очувању европских 
дивљих врста и природних 
станишта (Бернска конвенција ) 

Савјет Европе  Одржавање популација дивље флоре и фауне, са 
нарочитим  нагласком на угрожене и рањиве 
врсте. 

Европска конвенција о култури  Савјет Европе Конвенција о  одржавању културног насљеђа у 
Европи. 

Eвропска конвенција о 
архитектонском насљеђу  

Cавјет Европе  Основе за одржавање европске архитектуре и 
пејзажа. 

Европска конвенција о археолошком 
насљеђу  

Савјет Eвропе Очување европске архитектуре и културних 
пејзажа. 

Европска повеља о заштити пејзажа Савјет Европе Нацрт повеље о ефикасним мјерама очувања 
европских пејзажа. 

Хелсиншка конвенција о коришћењу 
и заштити прекограничних водотока 
и међународних језера 

Економска 
комисија за 
Европу  

Обавезујући оквир за заштиту међународних 
површинских и подземних вода путем превенције, 
контроле и еколошки прихватљивог управљања 
водама. 

Конвенција о сарадњи за заштиту и 
одрживо коришћење ријеке Дунав, 
потписана у Софији 29. јуна 1994, 
ступила на снагу 22. октобра 1998. 

 Полазиште за управљање свим ријекама у сливу 
Дунава. Циљ Конвенције је остваривање одрживог 
управљања водама у сливу Дунава, при чему се 

посебно издвајају циљеви:  очување, уређење и 
разумно коришћење површинских и подземних 

вода слива;  допринос снижењу загађења Црног 

мора из слива;  смањење опасности од 

инцидентних загађења, поплава и леда;   
сарадња у свим доменима управљања водама. 

Оквирни споразум о сливу ријеке 
Саве и Протокол о режиму 
пловидбе, који су потписани у 
Крањској Гори 3. 12. 2002, а који су 
допуњени у Љубљани 2.04.2004. 

 Успостављање међународног режима пловидбе 

ријеком Савом;  успостављање одрживог 

управљања водама слива;  предузимање мјера 
за спречавање или ограничавање опасности и за 
смањивање и уклањање штетних посљедица, 
укључујући и посљедице поплава, леда, суша и 

случајеве испуштања у воду опасних материја;  
стварање механизама за успостављење 
дјелотворне мултилатералне сарадње. 
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Формирана је Међународна комисија за слив 
ријеке Саве, са задатком координације наведене 
активности. Репубика Српска, као државни ентитет 
који великом дужином излази на десну обалу 
Саве, посебно је заинтересована за реализацију 
управљања тим сливом, нарочито у домену 
заштите вода (укључујуци и спречавања 
хаваријских загађења вода), заштите од поплава, 
уређења режима вода, уређења корита за 
пловидбу. 

 

 

 

 

 

 
Прилог 2А 

 

БИЉНЕ ВРСТЕ СА ПРИЈЕДЛОГА ЦРВЕНЕ ЛИСТЕ БИХ (ШИЛИЋ, 1996)  
ЧИЈЕ ЈЕ ПРИСУСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ИЗВЈЕСНО 

 
 

No taxa IUCN familia 

1 Diphasium alpinum (L.) Rothm. R Lycopodiaceae 

7 Notholaena maranthae (L.) Desv. R Pteridiaceae 

8 Adianthum capillus-veneris L. V Pteridiaceae 

10 Athyrium alpestre (Hoppe)  Milde R Aspidiaceae 

11 Matteucia struthiopteris (L.) Tod. V Aspidiaceae 

12 Dryopteris cristata (L.) A.Gray V Aspidiaceae 

13 Asplenium cuneifolium Viv. R Aspleniaceae 

14 Asplenium lepidum C. Presl. R Aspleniaceae 

15 Asplenium septentrionale  (L.) Hoffm. R Aspleniaceae 

16 Asplenium adulterinum Milde R Aspleniaceae 

17 Marsilea quadrifolia L. V Marsileaceae 

18 Salvinia natans (L.) All. V Salviniaceae 

19 Taxus baccata L. R Taxaceae 

20 Picea omorica (Pančić) Purkyne R Pinaceae 

21 Pinus heldreichii Christ R Pinaceae 

22 Juniperus sabina L. R Cupressaceae 

24 Betula pubescens Ehrh. V Betulaceae 

26 Corylus colurna L. R Betulaceae 

27 Corylus x intermedia Lodd. R Betulaceae 

28 Salix pentandra L. V Salicaceae 

29 Salix glabra Scop. V Salicaceae 

31 Celtis tournefortii Lam. V Ulmaceae 

34 Oxyria digyna (L.) Hill. E Polygonaceae 

35 Polygonum alpinum All. E Polygonaceae 

36 Euphorbia capitulata Reichenb. R Euphorbiaceae 

37 Euphorbia gregersenii K. Maly ex G. Beck R Euphorbiaceae 

40 Euphorbia montenegrina (Bald.) K. Maly ex Rohlena R Euphorbiaceae 

41 Euphorbia fragifera Jan. R Euphorbiaceae 

42 Euphorbia glabriflora Vis. R Euphorbiaceae 

44 Minuartia graminifolia (Ard.) Jav. subsp. clandestina (Port.) Mattf. R Caryophyllaceae 
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45 Minuartia bosniaca (G. Beck) K. Maly R Caryophyllaceae 

48 Moehringia bavarica A. Kern. E Caryophyllaceae 

50 Cerastium decalvans Schloss. et Vuk. V Caryophyllaceae 

51 Cerastium dinaricum G. Beck et Szysz. V Caryophyllaceae 

52 Cerastium alpinum L. K Caryophyllaceae 

53 Cerastium grandiflorum Waldst. et Kit. R Caryophyllaceae 

54 Stellaria nemorum subsp. glochidisperma Murbeck R Caryophyllaceae 

55 Arenaria gracilis Waldst. et Kit. R Caryophyllaceae 

56 Arenaria biflora L. E Caryophyllaceae 

57 Arenaria halacsyi Bald. E Caryophyllaceae 

58 Dianthus superbus L. R Caryophyllaceae 

59 Dianthus knappii (Pant.) Asch. et Kanitz V Caryophyllaceae 

61 Dianthus sanguineus Vis. V Caryophyllaceae 

63 Dianthus petraeus Waldst. et Kit. R Caryophyllaceae 

66 Dianthus croaticus Borb. V Caryophyllaceae 

68 Silene tommasinii Vis. V Caryophyllaceae 

70 Silene acaulis L. V Caryophyllaceae 

72 Silene marginata Kit. R Caryophyllaceae 

75 Silene sendtneri Boiss. R Caryophyllaceae 

77 Saponaria bellidifolia Sm. R Caryophyllaceae 

78 Paeonia corallina Retz. E Ranunculaceae 

81 Eranthis hiemalis (L.) Salisb. E Ranunculaceae 

82 Trollius europaeus L. R Ranunculaceae 

83 Aquilegia grata F. Maly ex Zimm. V Ranunculaceae 

84 Aquilegia dinarica G. Beck V Ranunculaceae 

87 Aconitum toxicum Reichenb. R Ranunculaceae 

88 Aconitum anthora L. R Ranunculaceae 

91 Anemone baldensis L. R Ranunculaceae 

92 Anemone narcissiflora L. V Ranunculaceae 

93 Helleborus hercegovinus Martinis R Ranunculaceae 

98 Callianthemum coriandrifolium Reichenb. E Ranunculaceae 

103 Ranunculus scutatus W. et K. R Ranunculaceae 

106 Ranunculus croaticus Schott. R Ranunculaceae 

107 Adonis vernalis L. E Ranunculaceae 

108 Thalictrum flavum L. R Ranunculaceae 

109 Aristolochia rotunda L. R Aristolochiaceae 

110 Berberis croatica Horvat V Berberidaceae 

111 Castalia alba (L.) Wood V Nymphaceae 

112 Nuphar luteum Sibth. et Sm. V Nymphaceae 

113 Papaver kerneri Hayek V Papaveraceae 

114 Corydalis ochroleuca Koch subsp. leiosperma (Conr.) Hayek R Papaveraceae 

116 Barbarea bosniaca Murb. R Brassicaceae 

117 Cardamine trifolia L. R Brassicaceae 

120 Cardamine graeca L. R Brassicaceae 

121 Cardamine polyphylla (W. et K.) O. E. Schulz V Brassicaceae 

124 Arabis scopoliana Boiss. R Brassicaceae 

126 Hesperis dinarica G. Beck in Dorfler R Brassicaceae 

127 Malcolmia illyrica (Halacsy) Hayek R Brassicaceae 

131 Aubrietia croatica Schott, Nyman et Kotschy E Brassicaceae 

134 Draba aizoides L. R Brassicaceae 

135 Kernera saxatilis (L.) Reichenb. R Brassicaceae 

138 Thlaspi goesingense Halacsy R Brassicaceae 

145 Viola zoysii Wulf. in Jacq. R Violaceae 
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147 Viola elegantula Schott V Violaceae 

148 Viola biflora L. R Violaceae 

151 Fumana bonapartei Maire et Petitmengin E Cistaceae 

152 Drosera rotundifolia L. V Droseraceae 

153 Kitaibelia vitifolia Willd. Ex? Malvaceae 

155 Haplophyllum boissierianum Vis. et Pančić E Rutaceae 

156 Haplophyllum albanicum (Bald.) Bornm. (?) K Rutaceae 

158 Polygala alpestris Reichenb. R Polygalaceae 

159 Polygala supina Schreb. R Polygalaceae 

160 Rhus coriaria L. R Anacardiaceae 

161 Acer heldreichii Orph. ex Boiss. subsp. visianii K. Maly R Aceraceae 

162 Acer intermedium Panč. R Aceraceae 

163 Ilex aquifolium L. V Aquifoliaceae 

164 Rhamnus intermedius Steud. et Hochst. R Rhamnaceae 

165 Rhamnus illyrica Gris. ap. Pant. R Rhamnaceae 

167 Rhodiola rosea L. E Crassulaceae 

168 Sedum magellense Ten. R Crassulaceae 

169 Sedum atratum L. R Crassulaceae 

171 Sempervivum heuffelii Schott R Crassulaceae 

174 Saxifraga caesia L. R Saxifragaceae 

175 Saxifraga glabella Bertol. V Saxifragaceae 

178 Saxifraga marginata Sternb. R Saxifragaceae 

180 Crataegus nigra Waldst. et Kit. K Rosaceae 

181 Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. K Rosaceae 

183 Rubus zvornikensis Fritsch R Rosaceae 

184 Potentilla speciosa Willd. V Rosaceae 

185 Potentilla apennina Tenore V Rosaceae 

189 Potentilla montenegrina Pant. R Rosaceae 

190 Potentilla visianii Pančić V Rosaceae 

191 Geum molle Vis. et Pančić R Rosaceae 

192 Geum bulgaricum Pančić V Rosaceae 

193 Dryas octopetala L. V Rosaceae 

194 Amelanchier cretica (Willd.) DC. K Rosaceae 

196 Rosa sp. ? Rosaceae 

197 Sorbus semipinata (Roth) Hedl. V Rosaceae 

198 Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz V Rosaceae 

199 Prunus cocomilia Ten. V Rosaceae 

200 Prunus fruticosa Pallas V Rosaceae 

201 Prunus padus L. V Rosaceae 

202 Alchemilla alpestris Schmidt K Rosaceae 

204 Astragalus illyricus Bernh. R Fabaceae 

206 Astragalus fialae Deg. (Ex?) Ex? Fabaceae 

207 Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. dinarica Murb. R Fabaceae 

210 Vicia oroboides Wulf. in Jacq. R Fabaceae 

211 Vicia montenegrina Rohlena V Fabaceae 

212 Vicia ochroleuca Ten. subsp. dinara (Borb.) K. Maly ex Rohlena R Fabaceae 

213 Lathyrus binatus Pančić R Fabaceae 

217 Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. V Fabaceae 

218 Trifolium noricum Wulf. R Fabaceae 

221 Anthyllis aurea Welden in Host V Fabaceae 

223 Anthyllis alpestris Hegetschw. (agr.) K Fabaceae 

228 Chamaecytisus tommasinii (Vis.) Rothm. R Fabaceae 

229 Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb. R Fabaceae 



 

165 

230 Genista sericea Wulfen in Jacq. R Fabaceae 

231 Genista villarsii G. C. Clementi V Fabaceae 

232 Genista radiata (L.) Scop. var. bosniaca Buchegger. R Fabaceae 

233 Petteria ramentacea (Sieb.) C. Presl R Fabaceae 

236 Ulex europaeus L. V Fabaceae 

238 Calycotome infesta Guss. V Fabaceae 

239 Daphne blagayana Freyer V Thymelaceae 

240 Daphne malyana Blečić R Thymelaceae 

241 Daphne cneorum L. R Thymelaceae 

242 Daphne oleoides Schreb. R Thymelaceae 

243 Daphne laureola L. R Thymelaceae 

244 Circaea alpina L. V Oenotheraceae 

246 Trapa natans L. V Trapaceae 

251 Eryngium alpinum L. V Apiaceae 

254 Bupleurum ranunculoides L. R Apiaceae 

255 Pancicia serbica Vis. R Apiaceae 

256 Seseli globiferum Vis. E Apiaceae 

257 Seseli tomentosum Vis. R Apiaceae 

259 Seseli bosnense K. Maly V Apiaceae 

262 Athamantha haynaldii Borb. et Uech. R Apiaceae 

263 Chaerophyllum coloratum L. R Apiaceae 

264 Grafia golaka (Hacq.) Reichenb. V Apiaceae 

265 Peucedanum neumayeri (Vis.) Reichenb. fil. R Apiaceae 

266 Peucedanum longifolium W. et K. R Apiaceae 

268 Portenschlagiella ramosissima (Portenschl.) Tutin R Apiaceae 

269 Angelica brachyradia Freyn V Apiaceae 

274 Danaa verticillata (W. et K.) Janchen V Apiaceae 

275 Danaa cornubiensis (L.) Burn. V Apiaceae 

276 Cahcrys alpina M. B. Ex? Apiaceae 

279 Rhododendron hirsutum L. (Vranica, Maglić) V Ericaceae 

280 Arctous alpina (L.) Niedenzu R Ericaceae 

281 Vaccinium uliginosum L. V Ericaceae 

284 Primula intricata Gren. et Godr. R Primulaceae 

287 Primula auricula L. E Primulaceae 

290 Primula minima L. (Ex?) Ex? Primulaceae 

293 Soldanella alpina L. V Primulaceae 

294 Cyclamen purpurascens Miller V Primulaceae 

295 Cyclamen repandum Sibth. et Sm. V Primulaceae 

299 Pyrola rotundifolia L. R Pyrolaceae 

300 Pyrola chlorantha Swartz R Pyrolaceae 

302 Omphalodes verna Mch. V Boraginaceae 

303 Pulmonaria angustifolia L. V Boraginaceae 

304 Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. R Boraginaceae 

305 Halacsya sendtneri (Boiss.) Dorf. R Boraginaceae 

306 Onosma stellulata W. et K. R Boraginaceae 

307 Onosma visianii Clem. R Boraginaceae 

308 Echium rubrum Jacq. R Boraginaceae 

314 Mandragora officinarum L. V Solanaceae 

316 Verbascum nicolai Rohlena R Scrophulariaceae 

318 Verbascum bosnense K. Maly R Scrophulariaceae 

320 Linaria alpina (L.) Mill. R Scrophulariaceae 

324 Digitalis lanata Ehrh. V Scrophulariaceae 

325 Scrophularia vernalis L. V Scrophulariaceae 
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326 Scrophularia bosniaca G.Beck R Scrophulariaceae 

327 Scrophularia tristis K. Maly R Scrophulariaceae 

328 Scrophularia scopolii Hoppe in Pers. R Scrophulariaceae 

329 Scrophularia laciniata W. et K. R Scrophulariaceae 

332 Veronica saturejoides Vis. R Scrophulariaceae 

334 Veronica alpina L. V Scrophulariaceae 

339 Veronica scardica Griseb. R Scrophulariaceae 

340 Bartsia alpina L. R Scrophulariaceae 

344 Euphrasia illyrica Wettst. R Scrophulariaceae 

345 Euphrasia dinarica (Beck.) Murb. R Scrophulariaceae 

349 Alectrolophus mediterraneus Stern. subsp. arvensis (Chab.) 
K.Maly 

R Scrophulariaceae 

353 Pedicularis brachyodonta Schloss. et Vuk. V Scrophulariaceae 

357 Pedicularis petiolaris Ten. R Scrophulariaceae 

359 Pedicularis hoermanniana K. Maly V Scrophulariaceae 

364 Melampyrum trichocalycinum Vandas V Scrophulariaceae 

365 Tozzia alpina L. R Scrophulariaceae 

367 Pinguicula hirtiflora Ten. V Lentibulariaceae 

375 Teucrium arduini L. R Lamiaceae 

376 Scutellaria alpina L. V Lamiaceae 

378 Lamium orvala L. V Lamiaceae 

379 Lamium garganicum L. R Lamiaceae 

380 Stachys anisochila Vis. et Panč. R Lamiaceae 

381 Stachys menthifolia Vis. R Lamiaceae 

382 Stachys recta L. (aggr.) K Lamiaceae 

384 Salvia brachyodon Vandas V Lamiaceae 

386 Salvia pratensis L. var  bossania K. Maly V Lamiaceae 

388 Ajuga pyramidalis L. R Lamiaceae 

389 Satureja subspicata Vis. subsp. subspicata V Lamiaceae 

391 Satureja horvatii Šilić V Lamiaceae 

393 Micromeria parviflora (Vis.) Reichenb. V Lamiaceae 

395 Micromeria croatica (Pers.) Schott R Lamiaceae 

396 Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch R Lamiaceae 

398 Acinos majoranifolius (Mill.) Šilić V Lamiaceae 

401 Hyssopus officinalis L. subsp. pilifer (Gris. Ex Pant.) Murb. V Lamiaceae 

402 Thymus bracteosus Vis. ex Bentham R Lamiaceae 

404 Thymus balcanus Borbas R Lamiaceae 

405 Thymus striatus Vahl. var. acicularis W. et K. R Lamiaceae 

409 Plantago reniformis G. Beck V Plantaginaceae 

413 Gentiana lutea L. subsp. symphyandra (Murb.) Hayek V Gentianaceae 

414 Gentiana punctata L. V Gentianaceae 

415 Gentiana kochiana Perr. et Song. V Gentianaceae 

416 Gentiana dinarica G. Beck E Gentianaceae 

418 Gentiana ciliata (L.) Borkh. R Gentianaceae 

419 Gentianella crispata (Vis.) J. Holub (aggr.) R Gentianaceae 

421 Menyanthes trifoliata L. V Menyanthaceae 

422 Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) O. Kuntze V Menyanthaceae 

423 Cynanchum huteri (Vis. et Asch.) R Asclepiadaceae 

424 Periploca graeca L. V Asclepiadaceae 

425 Asperula hercegovina Degen R Rubiaceae 

427 Asperula scutellaris Vis. R Rubiaceae 

428 Asperula wettsteinii Adam. R Rubiaceae 

429 Galium boreale L. R Rubiaceae 

430 Viburnum maculatum Pant. R Caprifoliaceae 
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432 Lonicera glutinosa Visiani R Caprifoliaceae 

433 Lonicera borbasiana (O. Kuntze) Degen in Jav. R Caprifoliaceae 

434 Lonicera formanekiana Halacsy R Caprifoliaceae 

435 Valeriana bertiscea Pančić R Valerianaceae 

437 Dipsacus pilosus L. V Dipsacaceae 

439 Cephalaria pastricensis Dorf. et Hayek V Dipsacaceae 

440 Succisella petteri (Kern. et Murb.) G. Beck V Dipsacaceae 

441 Knautia x trebeviciensis Szabo K Dipsacaceae 

445 Knautia travnicensis (Beck) Szabo R Dipsacaceae 

446 Knautia x brandisii Szabo K Dipsacaceae 

447 Knautia dinarica (Murb.) Borb. R Dipsacaceae 

448 Knautia sarajevensis (G. Beck) Szabo V Dipsacaceae 

449 Scabiosa graminifolia L. V Dipsacaceae 

450 Scabiosa leucophylla Borbas R Dipsacaceae 

454 Scabiosa silenifolia W. et K. R Dipsacaceae 

455 Scabiosa fumarioides Vis. et Pančić V Dipsacaceae 

460 Campanula cochleariifolia Lam. R Campanulaceae 

462 Campanula latifolia L. V Campanulaceae 

465 Campanula sibirica L. R Campanulaceae 

466 Campanula pyramidalis L. R Campanulaceae 

467 Campanula thyrsoides L. R Campanulaceae 

469 Symphyandra hofmannii Pant. R Campanulaceae 

472 Asyneuma trichocalycinum (Ten.) K. Maly V Campanulaceae 

473 Phyteuma pseudoorbiculare Pant. R Campanulaceae 

475 Phyteuma orbiculare L. R Campanulaceae 

478 Edraianthus dalmaticus (A. DC.) A. DC. V Campanulaceae 

480 Edraianthus jugoslavicus Lakušić R Campanulaceae 

482 Edraianthus serpyllifolius (Vis.) A.DC. in DC. R Campanulaceae 

483 Edraianthus sutjeskae Lakučić R Campanulaceae 

486 Aster alpinus L. V Asteraceae 

487 Aster illyricus (Murb.)  K. Maly V Asteraceae 

488 Erigeron atticus Vill. K Asteraceae 

490 Leontopodium alpinum Cass. V Asteraceae 

491 Gnaphalium pichleri Murb. R Asteraceae 

492 Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. V Asteraceae 

494 Achillea lingulata W. et K. V Asteraceae 

496 Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. V Asteraceae 

497 Achillea clavennae L. V Asteraceae 

499 Leucanthemum chloroticum Kern. et Murb. ap. Murb. R Asteraceae 

500 Leucanthemum illyricum (Horvatić) Papeš R Asteraceae 

503 Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip. V Asteraceae 

510 Arnica montana L. V Asteraceae 

512 Doronicum hungaricum Reichenb. fil. V Asteraceae 

515 Senecio visianianus Papafava R Asteraceae 

520 Amphoricarpos neumayeri Vis. R Asteraceae 

521 Amphoricarpos autariatus Blečić et Mayer R Asteraceae 

524 Carduus illyricus K. Maly K Asteraceae 

531 Centaurea kotschyana Heuff. ex Koch V Asteraceae 

532 Centaurea murbeckii Hayek V Asteraceae 

534 Centaurea rupestris L. R Asteraceae 

535 Centaurea nicolai Bald. R Asteraceae 

539 Centaurea derventana Vis. et Pančić V Asteraceae 

544 Hypochoeris illyrica K. Maly R Asteraceae 
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548 Reichardia macrophylla Vis. et Panč. V Asteraceae 

549 Cicerbita pancicii (Vis.) Beauv. V Asteraceae 

551 Crepis pantocsekii (Vis.) Latzel V Asteraceae 

556 Crepis dinarica G. Beck R Asteraceae 

559 Hieracium trebevicianum K. Maly R Asteraceae 

562 Hieracium waldsteinii Taucsh R Asteraceae 

563 Sagittaria sagittifolia L. V Alismataceae 

565 Butomus umbellatus L. V Butomaceae 

566 Hydrocharis morsus ranae L. V Hydrocharitaceae 

572 Allium ochroleucum Waldst. et Kit. V Liliaceae 

573 Allium saxatile M. B. V Liliaceae 

578 Lilium cattaniae (Vis.) Vis. V Liliaceae 

581 Anthericum liliago L. V Liliaceae 

582 Fritillaria meleagris L. V Liliaceae 

583 Fritillaria tenella M. B. R Liliaceae 

584 Fritillaria gracilis (Ebel) Asch. et Gr. R Liliaceae 

588 Scilla litardierei Breistr. V Liliaceae 

589 Scilla lakusicii Šilić R Liliaceae 

591 Ruscus aculeatus L. V Liliaceae 

592 Ruscus hypoglossum L. E Liliaceae 

593 Maianthemum bifolium (L.) Schm. V Liliaceae 

594 Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Lam. R Liliaceae 

596 Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. V Liliaceae 

601 Narcissus radiiflorus Salisb. V Amaryllidaceae 

604 Crocus dalmaticus Vis. V Iridaceae 

607 Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. V Iridaceae 

608 Iris bosniaca G. Beck V Iridaceae 

610 Iris pseudopallida Trinajstić R Iridaceae 

611 Iris sibirica L. V Iridaceae 

613 Gladiolus illyricus Koch V Iridaceae 

615 Juncus trifidus L. R Juncaceae 

617 Juncus alpinus Vill. K Juncaceae 

621 Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch V Cyperaceae 

622 Carex davalliana Sm. V Cyperaceae 

626 Carex ferruginea Scop. V Cyperaceae 

627 Carex acutiformis Ehrh. V Cyperaceae 

636 Festuca bosniaca Kumm. et Sendtn. R Poaceae 

639 Festuca illyrica Markgraf-Dannenberg R Poaceae 

640 Festuca panciciana (Hack) Richt. R Poaceae 

644 Phleum alpinum L. K Poaceae 

645 Cypripedium calceolus L. E Orchidaceae 

647 Orchis bosniaca G. Beck V Orchidaceae 

649 Orchis purpurea Huds. V Orchidaceae 

650 Orchis maculata L. V Orchidaceae 

651 Orchis simia Lam. V Orchidaceae 

652 Orchis spitzelii Saut. V Orchidaceae 

653 Orchis globosa L. V Orchidaceae 

654 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. V Orchidaceae 

656 Himantoglossum calcaratum G. Beck V Orchidaceae 

661 Listera cordata (L.) R. Br. V Orchidaceae 

662 Goodyera repens (L.) R. Br. V Orchidaceae 

663 Corallorhiza trifida Chatel. V Orchidaceae 

665 Nigritella nigra (L.) Reichenb. fil. V Orchidaceae 
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666 Platanthera bifolia (L.) Rchb. R Orchidaceae 

667 Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. R Orchidaceae 

668 Cephalanthera alba (Cr.) Simk. R Orchidaceae 

670 Cephalanthera rubra (L.) Rich. R Orchidaceae 

672 Limodorum abortivum (L.) Sw. E Orchidaceae 

673 Acorus calamus L. V Araceae 

674 Arum nigrum Schott R Araceae 
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Прилог 2 Б 
 

БИЉНИ ТАКСОНИ СА ПРИЈЕДЛОГА ЦРВЕНЕ ЛИСТЕ БИХ (ШИЛИЋ, 1996) ЧИЈЕ ЈЕ 
ПРИСУСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ НЕИЗВЈЕСНО 

 

No taxa IUCN familia 

2 Lepidotis inundata (L.) C.Borner V Lycopodiaceae 

3 Selaginella helvetica (L.) Spring R Selaginellaceae 

4 Ophioglossum azoricum C. Presl. V Ophioglossaceae 

5 Botrychium simplex Hitchc. V Ophioglossaceae 

6 Cheilanthes fragrans (L. fil) Sw. R Pteridiaceae 

9 Thelypteris palustris Schott V Aspidiaceae 

23 Ephedra major Host R Ephedraceae 

30 Salix rosmarinifolia L. R Salicaceae 

32 Thesium parnassi A. DC. R Santalaceae 

33 Thesium auriculatum Vandas R Santalaceae 

38 Euphorbia subhastata Vis. et Pančić E Euphorbiaceae 

39 Euphorbia pancicii Beck E Euphorbiaceae 

43 Euphorbia hercegovina G. Beck R Euphorbiaceae 

47 Minuartia capillacea (All.) Graebner in Ascherson et Graebner E Caryophyllaceae 

49 Moehringia ciliata (Scopoli) Dalla Torre in Hartinger E Caryophyllaceae 

60 Dianthus nodosus Tausch R Caryophyllaceae 

62 Dianthus prenjus G. Beck V Caryophyllaceae 

64 Dianthus tergestinus Reichenb. R Caryophyllaceae 

67 Silene monachorum Vis. et Pančić V Caryophyllaceae 

69 Silene quadridentata (Murr.) Pers. subs. phyllitica Neum. E Caryophyllaceae 

71 Silene hayekiana Hand.-Mazz. et Janch. V Caryophyllaceae 

74 Silene reichenbachii Vis. R Caryophyllaceae 

76 Silene graminea Vis. R Caryophyllaceae 

79 Paeonia officinalis L. E Ranunculaceae 

80 Caltha longirostris G. Beck V Ranunculaceae 

86 Aconitum superbum Fritsch. R Ranunculaceae 

89 Delphinium fissum W. et K. V Ranunculaceae 

94 Pulsatilla grandis Wenderoth R Ranunculaceae 

96 Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. V Ranunculaceae 

99 Ranunculus auricomus L. R Ranunculaceae 

101 Ranunculus hayekii Doerfl. ap. Hayek R Ranunculaceae 

102 Ranunculus hybridus Biria Ex? Ranunculaceae 

104 Ranunculus psilostachys Griseb. R Ranunculaceae 

105 Ranunculus serbicus Vis. R Ranunculaceae 

115 Barbarea balcana Pančić R Brassicaceae 

118 Cardamine pentaphyllos (L.) Cr. V Brassicaceae 

119 Cardamine glandulosa (W. et K.) Schmalh. V Brassicaceae 

125 Arabis procurrens W. et K. R Brassicaceae 

128 Erysimum helveticum (Jacq.) DC. R Brassicaceae 

129 Alyssum ovirense A. Kern. E Brassicaceae 

132 Matthiola tristis R. Br. var. italica Conti E Brassicaceae 

133 Draba longirostra Schott, Nyman et Kotschy E Brassicaceae 

136 Clypeola jonthlaspi L. R Brassicaceae 

137 Thlaspi kerneri Huter R Brassicaceae 

139 Thlaspi jankae A. Kern. R Brassicaceae 

140 Hypericum degenii Bornm. R Hypericaceae 

141 Viola dinarica Trinajstić R Violaceae 
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142 Viola prenja G. Beck K Violaceae 

143 Viola grisebachiana Vis. R Violaceae 

144 Viola stagnina Kit. in Schult. V Violaceae 

149 Viola macedonica Boiss. et Heldr. in Boiss. R Violaceae 

150 Viola aetolica Boiss. et Heldr. in Boiss. R Violaceae 

157 Polygala carniolica A. Kern. R Polygalaceae 

170 Sedum serpentini Janch. R Crassulaceae 

173 Saxifraga aizoides L. R Saxifragaceae 

176 Saxifraga oppositifolia L. V Saxifragaceae 

177 Saxifraga moschata Wulf. in Jacq. V Saxifragaceae 

179 Ribes multiflorum Kit. V Grossulariaceae 

186 Potentilla palustris (L.) Scop. V Rosaceae 

188 Potentilla mollis Pančić V Rosaceae 

195 Poterium spinosum L. K Rosaceae 

203 Alchemilla vranicensis Pawlowsky K Rosaceae 

205 Astragalus gremlii Burn. V Fabaceae 

209 Oxytropis jacquinii Bunge R Fabaceae 

214 Lathyrus palustris L. V Fabaceae 

215 Lathyrus alpestris (Waldst. et Kit.) Kit. ex Čelak. V Fabaceae 

216 Lathyrus friderichsthalii (Griseb.) K. Maly K Fabaceae 

219 Trifolium pignantii Fauche et Chaub. in Bory R Fabaceae 

220 Trifolium bocconei Savi K Fabaceae 

222 Anthyllis pulchella Vis. (aggr.) K Fabaceae 

224 Anthyllis spruneri (Boiss.) G. Beck R Fabaceae 

225 Anthyllis illyrica G. Beck R Fabaceae 

226 Cytisus bosniacus G. Beck V Fabaceae 

227 Cytisus jankae Velen. K Fabaceae 

234 Coronilla elegans Pančić V Fabaceae 

235 Coronilla vaginalis Lam. var. hercegovinica (Freyn) Asch. et Gr. V Fabaceae 

245 Ludwigia palustris (L.) Elliot E Oenotheraceae 

247 Hippuris vulgaris L. V Hippuridaceae 

248 Astrantia carniolica Wulf. in Jacq. V Apiaceae 

249 Hacquetia epipactis (Scop.) DC. K Apiaceae 

250 Hydrocotyle vulgaris L. V Apiaceae 

252 Eryngium palmatum Panč. et Vis. R Apiaceae 

253 Bupleurum karglii Vis. R Apiaceae 

258 Seseli hercegovinum K. Maly V Apiaceae 

260 Seseli promonense Vis. R Apiaceae 

261 Scandix macrorhyncha C. A. Meyer K Apiaceae 

267 Peucedanum coriaceum Reichenb. subsp. pospichalii (Thell) 
Horvatić 

R Apiaceae 

270 Angelica illyrica K. Maly V Apiaceae 

271 Opopanax chironium (L.) Koch R Apiaceae 

272 Daucus guttatus Sibth. et Sm. K Apiaceae 

273 Orlaya platycarpos Koch K Apiaceae 

277 Cicuta virosa L. E Apiaceae 

278 Siler trilobum (L.) Crantz R Apiaceae 

282 Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb. K Ericaceae 

285 Primula longiflora All. E Primulaceae 

286 Primula farinosa L. E Primulaceae 

291 Androsace lactea L. E Primulaceae 

292 Hottonia palustris L. V Primulaceae 

296 Cyclamen neapolitanum Ten. V Primulaceae 
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297 Armeria alpina (DC.) Willd. (?) K Plumbaginaceae 

298 Goniolimon dalmaticum (C. Presl) Reichenb. fil. E Plumbaginaceae 

301 Polemonium coeruleum L. V Polemoniaceae 

309 Cerinthe lamprocarpa Murb. V Boraginaceae 

310 Cynoglossum velebiticum Borb. ex K. Maly R Boraginaceae 

311 Cynoglossum columnae Ten. R Boraginaceae 

312 Alkanna tinctoria (L.) Tausch. (?) K Boraginaceae 

313 Myosotis idaea Boiss. et Heldr. R Boraginaceae 

315 Hyoscyamus albus L. V Solanaceae 

317 Verbascum niveum Ten. R Scrophulariaceae 

319 Celsia orientalis L. R Scrophulariaceae 

321 Linaria pelisseriana (L.) Mill. R Scrophulariaceae 

322 Linaria microsepala A. Kern. R Scrophulariaceae 

323 Linaria rubioides Vis. et Pančić V Scrophulariaceae 

330 Paederota lutea Scop. V Scrophulariaceae 

331 Veronica maritima L. V Scrophulariaceae 

333 Veronica fruticans Jacq. V Scrophulariaceae 

336 Veronica anagalloides Guss. V Scrophulariaceae 

337 Veronica poljensis Murb. V Scrophulariaceae 

338 Veronica longifolia L. V Scrophulariaceae 

341 Bellardia trixago (L.) All. E Scrophulariaceae 

342 Euphrasia minima Jacq. ex DC. R Scrophulariaceae 

343 Euphrasia liburnica Wettst. R Scrophulariaceae 

346 Alectrolophus herzegovinus Sag. R Scrophulariaceae 

347 Alectrolophus burnatii (Chab.) Stern. K Scrophulariaceae 

348 Alectrolophus bosniacus Behr. K Scrophulariaceae 

350 Alectrolophus ovifugus (Chab.) Stern. (subsp. ovifugus (Chab.) 
Hay., subsp. beyeri (Behr.) Hay., subsp. divaricatus (Stern.) Hay.) 

K Scrophulariaceae 

351 Alectrolophus dinaricus (Murb.) Sterneck R Scrophulariaceae 

352 Alectrolophus asperulus Murb. K Scrophulariaceae 

354 Pedicularis leucodon Griseb. (aggr.) V Scrophulariaceae 

355 Pedicularis hederodonta Pančić V Scrophulariaceae 

356 Pedicularis acaulis Scop. V Scrophulariaceae 

358 Pedicularis malyi Janka V Scrophulariaceae 

360 Pedicularis palustris L. V Scrophulariaceae 

362 Melampyrum fimbriatum Vand. V Scrophulariaceae 

363 Melampyrum hoermannianum K. Maly V Scrophulariaceae 

366 Pinguicula leptoceras Reichenb. V Lentibulariaceae 

369 Urticularia vulgaris L. V Lentibulariaceae 

370 Urticularia neglecta Lehm. V Lentibulariaceae 

371 Acanthus spinossisimus Pers. V Acanthaceae 

372 Orobanche flava Martius in F. Schultz V Orobanchaceae 

373 Orobanche salviae F. Schultz ex Koch in Rohling V Orobanchaceae 

374 Orobanche pancicii G. Beck V Orobanchaceae 

377 Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida Benth. in DC. V Lamiaceae 

383 Stachys serbica Pančić Ex? Lamiaceae 

385 Salvia sonklarii Pant. K Lamiaceae 

387 Salvia bertolonii Vis. V Lamiaceae 

390 Satureja x karstiana Justin V Lamiaceae 

392 Micromeria pulegium (Rochel) Bentham K Lamiaceae 

394 Micromeria kerneri Murbeck V Lamiaceae 

399 x Calamicromeria hostii (Caruel in Parl.) Šilić V Lamiaceae 

400 x Calamicromeria narentana (K. Maly) Šilić V Lamiaceae 
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403 Thymus alpestris Tausch ex Kerner A. R Lamiaceae 

406 Thymus jugoslavicus K. Maly K Lamiaceae 

407 Thymus richardii Persoon V Lamiaceae 

408 Origanum heracleoticum L. V Lamiaceae 

411 Plantago coronopus L. R Plantaginaceae 

412 Plantago maritima L. R Plantaginaceae 

417 Gentiana nivalis L. R Gentianaceae 

420 Gentianella pevalekii Bjelčić et Mayer R Gentianaceae 

426 Asperula pilosa (Beck) Degen R Rubiaceae 

431 Viburnum lantana L. var. naronitanum K. Maly R Caprifoliaceae 

436 Kentranthus velenovskyi Vandas R Valerianaceae 

438 Cephalaria flava (S. et S.) Szabo R Dipsacaceae 

443 Knautia albanica Briqu. R Dipsacaceae 

451 Scabiosa hladnikiana Host K Dipsacaceae 

452 Scabiosa portae A. Kern. ap. Hut. K Dipsacaceae 

453 Scabiosa canescens W. et K. K Dipsacaceae 

456 Campanula moesiaca Velen. V Campanulaceae 

457 Campanula waldsteiniana Schultes in Roemer et Schultes R Campanulaceae 

461 Campanula velebitica Borbas R Campanulaceae 

463 Campanula foliosa Ten. K Campanulaceae 

464 Campanula sparsa Friv. K Campanulaceae 

468 Legousia hybrida (L.) Delarbre V Campanulaceae 

471 Asyneuma canescens (W. et K.) Gris. et Sch. V Campanulaceae 

474 Phyteuma scheuchzeri All. R Campanulaceae 

477 Phyteuma sieberi Sprengel R Campanulaceae 

485 Bellidiastrum michelii Cass. R Asteraceae 

489 Erigeron polymorphus Scop. R Asteraceae 

493 Achillea ageratifolia (S.S.) Boiss. R Asteraceae 

495 Achillea ptarmica L. V Asteraceae 

498 Achillea x albinea Bjelčić et K. Maly V Asteraceae 

501 Leucanthemum rotundifolium (W. et K. ex Willd.) DC. V Asteraceae 

502 Leucanthemum praecox (Horvatić) Horvatić V Asteraceae 

504 Tanacetum alpinum (L.) Schultz Bip. R Asteraceae 

505 Tanacetum serotinum (L.) Schultz Bip. V Asteraceae 

506 Artemisia eriantha Ten. V Asteraceae 

507 Petasites kablikianus Tsch. ex Berchtold R Asteraceae 

508 Petasites dorfleri Hayek V Asteraceae 

511 Doronicum grandiflorum Lam. R Asteraceae 

513 Senecio bosniacus G. Beck R Asteraceae 

514 Senecio wagneri Degen K Asteraceae 

517 Inula bifrons (Gou.) L. R Asteraceae 

518 Inula viscosa (L.) Aiton R Asteraceae 

519 Inula graveolens (L.) Desf. R Asteraceae 

522 Carduus ramosissimus Pančić K Asteraceae 

523 Carduus angusticeps Lindb. K Asteraceae 

525 Cirsium dinaricum Vandas V Asteraceae 

526 Serratula cetinjensis (Rohl.) Teyber R Asteraceae 

527 Serratula lycopifolia (Vill.) Kern. V Asteraceae 

528 Centaurea alpina L. V Asteraceae 

529 Centaurea tuberosa Vis. R Asteraceae 

530 Centaurea fritschii Hayek R Asteraceae 

533 Centaurea crnagorica Rohlena K Asteraceae 

538 Centaurea incompta Vis. R Asteraceae 
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540 Centaurea haynaldii Borbas ap. Hayek R Asteraceae 

541 Centaurea smolinensis Hayek V Asteraceae 

542 Centaurea aterrima Hayek K Asteraceae 

543 Centaurea bosniaca Hayek V Asteraceae 

545 Leontodon illyricus K. Maly R Asteraceae 

546 Taraxacum alpinum Hegetschw. R Asteraceae 

547 Scorzonera austriaca Willd. R Asteraceae 

550 Crepis alpestris (Jacq.) Tsch. V Asteraceae 

552 Crepis blavii (Aschers.) Standlm. V Asteraceae 

553 Crepis x malyi Standlm. K Asteraceae 

554 Crepis chondrilloides Jacq. R Asteraceae 

555 Crepis aurea (L.) Cass. R Asteraceae 

557 Crepis kerneri Rechinger fil. V Asteraceae 

558 Hieracium pallescentrifrons Maly K. et Zahn. K Asteraceae 

560 Hieracium tajanum K. Maly et Zahn. R Asteraceae 

561 Hieracium humile Jacq. R Asteraceae 

564 Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. V Alismataceae 

567 Zanichellia palustris L. V Potamogenotaceae 

568 Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. V Liliaceae 

569 Colchicum visianii Parl. V Liliaceae 

570 Colchicum kochii Parl. V Liliaceae 

571 Allium dalmaticum A. Kerner ap Janchen K Liliaceae 

574 Allium phthioticum Boiss. et Heldr. in Boiss. (?) V Liliaceae 

576 Lilium carniolicum Bernh. V Liliaceae 

579 Asphodelus microcarpus Viv. R Liliaceae 

580 Asphodelus fistulosus L. R Liliaceae 

585 Tulipa grisebachiana Pant. V Liliaceae 

586 Tulipa sylvestris L. V Liliaceae 

598 Galanthus reginae Olgae Orph. V Amaryllidaceae 

599 Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Sprengel V Amaryllidaceae 

600 Sternbergia colchiciflora W. et K. var. dalmatica Reichenb. E Amaryllidaceae 

602 Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert V Iridaceae 

603 Crocus tommasinianus Herbert V Iridaceae 

605 Crocus biflorus Mill. V Iridaceae 

606 Romulea bulbocodium (L.) Seb. et Mau. V Iridaceae 

609 Iris varbossania K. Maly R Iridaceae 

612 Gladiolus imbricatus L. V Iridaceae 

614 Gladiolus palustris Gaud. V Iridaceae 

616 Juncus filiformis L. K Juncaceae 

618 Juncus thomasii Ten. subsp. palensis K. Maly V Juncaceae 

619 Eriophorum gracile Koch ex Roth V Cyperaceae 

620 Eleocharis carniolica Koch V Cyperaceae 

623 Carex buxbaumii Wahlenb. V Cyperaceae 

624 Carex mucronata All. V Cyperaceae 

625 Carex nigra All. V Cyperaceae 

628 Carex paradoxa Willed. V Cyperaceae 

629 Carex rupestris All. V Cyperaceae 

630 Bromus moellendorffianus Asch. et Gr. R Poaceae 

631 Agrostris vranicensis Pawl. V Poaceae 

632 Avena versicolor Vill. R Poaceae 

633 Dactylis aschersoniana Graebn. K Poaceae 

634 Poa minor Gaud. R Poaceae 

635 Poa pumila Host R Poaceae 
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637 Festuca dalmatica (Hack.) Rich. R Poaceae 

638 Festuca halleri All. subsp. riloensis Hack. V Poaceae 

641 Festuca violacea Gaud. var. korabensis Jav. ex Mgf.-Dbg. R Poaceae 

642 Avenastrum blavii (Asch. et Janka) G. Beck R Poaceae 

643 Avenastrum neumayeranum (Vis.) G. Beck R Poaceae 

646 Ophrys muscifera Huds. V Orchidaceae 

648 Orchis grisebachii Pant. V Orchidaceae 

655 Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil. E Orchidaceae 

657 Herminium monorchis (L.) R. Br. V Orchidaceae 

658 Gymnadenia friwaldii Hampe ex Gris. V Orchidaceae 

659 Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. V Orchidaceae 

660 Epipogium aphyllum Sw. E Orchidaceae 

664 Liparis loeselii (L.) Rich. Ex Orchidaceae 

671 Spiranthes autumnalis Rich. E Orchidaceae 

675 Biarum tenuifolium (L.) Schott V Araceae 

676 Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimmer V Lemnaceae 

677 Typha laxmannii Lepechin V Typhaceae 

678 Typha schuttleworthii Koch et Sond. V Typhaceae 
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Прилог 2 В 
 

ДОПУНА ПРИЈЕДЛОГА ЦРВЕНЕ ЛИСТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (БРУЈИЋ И МИЛАНОВИЋ) 
 

No taxa IUCN familia 

1 Blysmus compressus (L.) Panzer  R Cyperaceae 

2 Cardamine waldsteinii Dyer R Brassicaceae 

3 Carex flava L. K Cyperaceae 

4 Carex panicea L. R Cyperaceae 

5 Centaurea trumfetti All. ssp. triumfetti R Asteraceae 

6 Cerinthe glabra Mill.ssp. glabra R Boraginaceae 

7 Corydalis ochroleuca Koch subsp. ochroleuca R Fabaceae 

8 Cystopteris montana (Lam.) Desv. V Aspleniaceae 

9 Edraianthus croaticus V Campanulaceae 

10 Erysimum banaticum Griseb. R Brassicaceae 

11 Gentiana pneumonanthe L. V Gentianaceae 

12 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.*  V Orchidaceae 

13 Helleborus croaticus Martinis R Ranunculaceae 

14 Inula oculus-christi L. V Asteraceae 

15 Juncus atratus Krock. V Juncaceae 

16 Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke V Fabaceae 

17 Lilium albanicum Grisebach R Liliaceae 

18 Lilium bosniacum G. Beck R Liliaceae 

19 Linum capitatum Kit. R Linaceae 

20 Lycopodium annotinum L. R Lycopodiaceae 

21 Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich.*  R Orchidaceae 

22 Pinus mugo Turra V Pinaceae 

23 Poa hybrida Gaudin R Poaceae 

24 Primula veris Huds. ssp. columnae (Ten.) Lüdi R Primulaceae 

25 Senecio umbrosus W.et K. V Asteraceae 

26 Tozzia alpina L. ssp. carpatica (Wol.) Dostal R Scrophulariaceae 

27 Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (C.C.Gmelin) Hegi R Vitidaceae 
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ЛЕГЕНДА 

 

 
 

english Mark назив дефиниција 

Extinct Ex НЕСТАЛА 
Врсте које након поновног тражења на некадашњем 
станишту и околини нису нађене. 

Extinct? Ex? ВЈЕРОВАТНО ИЗУМРЛА ВРСТА Сумњиво постојање. 

Endangered E ЈАКО УГРОЖЕНА ВРСТА 
Врсте које су толико угрожене да могу лако нестати 
или изумријети, ако неповољни фактори и даље 
наставе дјеловати. 

Vulnerabre V УГРОЖЕНА ИЛИ РАЊИВА ВРСТА 

Врсте које живе на таквим стаништима на којима је 
еколошка равнотежа осјетљива и на најмање 
човјекове захвате (нпр. топли извори, мразишта, 
тресетишта, баре и сл.); наставак негативних утицаја 
на станиште неминовно сврстава дотичну врсту у ову 
категорију. 

Rare R РИЈЕТКА ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ВРСТА 
У ову категорију спадају ријетке и малобројне врсте, 
које нису непосредно угрожене, али то могу лако 
постати. 

 Ra  Врсте са малим ареалом. 

 Re  Ендемичне врсте. 

 Rr  Реликтне врсте. 

Insufficiently 
Known 

K НЕДОВОЉНО ПОЗНАТА ВРСТА 
Врсте за које се претпоставља да припадају једној од 
категорија угрожености, али постоји мало података за 
сигурну категоризацију. 



 

 

 

178  



 

 

 

179  



 

 

 

180  



 

 

 

181  



 

 

 

182  



 

 

 

183  



 

 

 

184  



 

 

 

185  


