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На основу члана 46. став 3. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ИЗРАДЕ,
ВОЂЕЊУ И ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА КАТАСТРА
ЛОВИШТА

Члан 1.
У Правилнику о начину израде, вођењу и достављању
података катастра ловишта (“Службени гласник Републике
Српске”, број 107/09) у члану 4. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Корисник ловишта доставља катастар ловишта Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.”.
Члан 2.
Досадашњи прилог Правилника замјењује се новим
Прилогом, који чини саставни дио овог правилника.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06-052-2256/14
21. марта 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог
ОБРАЗАЦ “ОПШТИ ПОДАЦИ КАТАСТРА ЛОВИШТА”
а) Основни подаци о ловишту
- Назив ловишта:
____________________________________________
- Општина на чијем подручју се налази ловиште:
_____________________________________________
- Назив органа који је установио ловиште:
_____________________________________________
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- Број и датум акта о установљењу ловишта:
_____________________________________________
- Број и датум акта о предаји ловишта на коришћење:
______________________________________________
- Назив корисника ловишта:
______________________________________________
б) Површине:
- укупна површина ловишта: __________________________ ha
Од укупне површине ловишта
ловна: _____________________________________________ ha
неловна: ___________________________________________ ha
Структура површина ловишта
- оранице: _________________________________________ ha
- ливаде и пашњаци: _________________________________ ha
- вртови, воћњаци, виногради: _________________________ ha
- шуме и шикаре: ____________________________________ ha
- голет и крш: ______________________________________ ha
- мочваре и рибњаци: ________________________________ ha
- остале водене површине: ____________________________ ha
- остале површине: __________________________________ ha
в) Надморска висина ловишта: од ___ до _____ метара.
г) Тип ловишта:
д) Опис граница ловишта (из акта о установљењу ловишта)
ђ) Основне врсте дивљачи у ловишту:
Врста
дивљачи

Ловно-продуктивна
површина

Бонитет
ловишта

Капацитет
ловишта

(У табелу се уносе подаци за основне врсте дивљачи које се
узгајају и користe у ловишту, а попуњава се на основу записника
о утврђивању ловно-продуктивних површина, бонитета и капацитета ловишта.)
е) Објекти у ловишту:
- ловно-узгојни објекти (прихватилишта, хранилишта, солила
и слично)
- ловно-технички објекти (чеке, стазе, колибе и слично)

ОБРАЗАЦ “ПРАЋЕЊЕ ПРОМЈЕНА КАТАСТРА ЛОВИШТА” ЗА ЛОВНУ 20_____/____годину
1.
2.
3.

Назив ловишта
Општина на чијем је подручју
Корисник ловишта

а) Стање дивљачи:
Врста основне
дивљачи

Капацитет
ловишта

Прољећно
бројно стање

Планирани
годишњи
прираст

Изловљено у
извјештајној
години

Губици

1

2

3

4

5

6

Укупно:
изловљено и
губици
7
(5 + 6)

Остаје за
наредну ловну
годину
8
(3 + 4 – 7)

(У табелу се уносе подаци за протеклу ловну годину, за основне врсте дивљачи које се узгајају и користе у ловишту.)
б) Стање ловних објеката:
Група
1

Ловно-узгојни

Назив
2
Хранилишта за
длакаву дивљач
Хранилишта за
пернату дивљач
Солила
Појилишта

Стање на почетку ловне
године

Отписано у току
ловне године

3

4

Изграђено или
набављено у току ловне
године
5

Стање на крају
ловне године
6 (3 – 4 + 5)

28.03.2014.
Ловнотехнички
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Ловачке колибе
Ловачке куће
Домови
Затворене чеке

Опрема
(У табелу се уносе и проширени подаци из одговарајуће групе ловних објеката.)
в) Стање површина:

Редни
број

Структура површина ловишта

Површине на
почетку ловне
године (ha)

Повећање
површина у току
ловне године
(ha)
3

Смањене површине
у току ловне године
(ha)

Остају површине
за наредну ловну
годину (ha)

1
2
4
5 (2 + 3 – 4 )
1.
Укупна површина ловишта
2.
Ловна површина
3.
Неловна површина
4.
Оранице
5.
Ливаде и пашњаци
6.
Вртови, воћњаци и виногради
7.
Шуме и шикаре
8.
Голет и крш
9.
Мочваре и рибњаци
10.
Остале водене површине
11.
Остале површине
(Повећање и смањење површина долази унутар структуре површина. Ако се смањи једна површина, повећава се друга и обрнуто.
Укупна површина ловишта се не мијења све до промјене граница ловишта.)
Начин попуњавања табеле “а) Стање дивљачи:” врши се на сљедећи начин:
а) врста основне дивљачи уноси се из ловног основа,
б) капацитет ловишта уноси се из ловног основа,
в) прољећно бројно стање узима се из записника о прољећном пребројавању дивљачи,
г) планирани годишњи прираст уноси се из ловног основа, односно из годишњег плана коришћења,
д) подаци за изловљену дивљач у извјештајној години (колона 5) узимају се из ловних дозвола и ловних карти, односно из обрасца
Ев 3,
ђ) губици се уносе по свим основима (угинућа, криволов, ловокрађа, миграције итд.),
е) укупно изловљено и губици рачунају се као збир колона 5 и 6 и
ж) остаје за наредну ловну годину (представља бројност која је једнака или приближно једнака прољећном бројном стању у текућој
ловној години).
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, на захтјев Института за грађевинарство ИГ Бања Лука за издавање лиценце за ревизију
техничке документације, а на основу чланa 8. Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 40/13), члана 82. став. 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 16.
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/13), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да Институт за грађевинарство ИГ Бања
Лука испуњава услове за добијање лиценце:
А) за ревизију техничке документације за објекте за
које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, и то:
1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. хидротехничке фазе,
4. фазе нискоградње,

5. дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације;
Б) за ревизију техничке документације за објекте за које
грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то:
1. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике.
Лиценца важи од 30.01.2014. године до 30.01.2018. године, а провјера испуњености услова на основу којих је
издата вршиће се у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-59/14
30. јануара 2014. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

394
Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, на захтјев “ИГ инжењеринг”
д.о.о. Требиње за издавање лиценце за ревизију техничке
документације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”,
број 40/13), члана 82. став. 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,

