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На основу члана 42. став 3. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/09) и члана 82. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ ПРОЉЕЋНОГ ПРЕБРОЈАВАЊА ДИВЉАЧИ,
САДРЖАЈУ, НАЧИНУ И НОСИОЦИМА ИЗРАДЕ ЛОВНЕ
ОСНОВЕ, ПРИВРЕМЕНОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
КОРИШЋЕЊА ЛОВИШТА, ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
КОРИШЋЕЊА ЛОВИШТА И ЕВИДЕНЦИЈИ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕДВИЂЕНИХ МЈЕРА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се: начин прољећног
пребројавања дивљачи, садржај, начин и носиоци израде
ловне основе, привременог годишњег плана коришћења
ловишта, годишњег плана коришћења ловишта и евиденција о реализацији предвиђених мјера.
(2) Ловна основа, привремени годишњи план коришћења ловишта и годишњи план коришћења ловишта, осим
функције заштите и очувања биолошке и еколошке равнотеже природних станишта дивљачи, морају осигурати одрживо коришћење ловишта, те одржавање биолошке разноврсности генофонда дивљачи и других врста.
(3) Коришћење ловишта не смије штетити другим екосистемима.
Члан 2.
Под израдом ловне основе, привременог годишњег
плана коришћења ловишта и годишњег плана коришћења
ловишта из члана 1. став 1. овог правилника подразумијева се:
а) утврђивање врста дивљачи које стално или повремено насељавају ловиште и које се узгајају као основна врста
дивљачи зависно од намјене ловишта,
б) утврђивање ловно продуктивних површина за
основне врсте дивљачи у ловишту,
в) утврђивање бонитета станишта за основне врсте дивљачи,
г) утврђивање капацитета ловишта за основне врсте
дивљачи и
д) брига о другим врстама дивљачи у ловишту које битно утичу на коришћење ловног ресурса и биолошке разноврсности генофонда дивљачи.
Члан 3.
У газдовању ловиштем, у смислу овог правилника, користе се појмови са сљедећим значењем:
а) ловна година је период од 1. априла текуће године до
31. марта наредне године,
б) основни фонд дивљачи или матични фонд дивљачи
представља прољећно бројно стање дивљачи у ловишту
које се обавезно утврђује до 31. марта за наредну ловну годину,
в) репродукциони фонд је број дивљачи, способне за
репродукцију, на почетку ловне године,
г) младунчад је дивљач старости до краја прве ловне
године, осим код медвједа који је младунче и током друге
ловне године,
д) подмладак је дивљач током друге ловне године, осим
код медвједа који је подмладак у трећој ловној години,
ђ) редовни одстрел је излучивање здравих и нормално
развијених грла из популације дивљачи,
е) узгојни одстрел је излучивање узгојно мање вриједних или непожељних грла из популације крупне дивљачи
у склопу обављања редовног одстрела у складу с циљем
газдовања популацијом,
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ж) редукциони одстрел је излучивање прекобројних јединки из популације, који је већи од утврђеног економског
капацитета,
з) санитарни одстрел је излучивање болесних, повријеђених или рањених јединки из популације дивљачи,
и) отпад подразумијева уклањане јединке из популације ловљењем и скупљањем угинуле дивљачи или њених
дијелови који су нађени у ловишту, дивљач страдала у саобраћају и евидентирани криволов,
ј) излучивање подразумијева свако уклањање поједине
јединке из ловишта, односно популације (одстрел и отпад),
к) прихрањивање подразумијева храну, воду, со и минералну смјесу која се повременим излагањем даје дивљачи
као допуна природној храни и води, када је у природи нема у довољним количинама,
л) прехрана је храна и вода која је изложена дивљачи
током цијеле године и
љ) ускочна рампа (ускочница) је ловно-технички објекат у огради или на огради који омогућава дивљачи улазак
у ограђени простор.
Члан 4.
Дивљач се, осим према одредбама Закона о ловству (у
даљем тексту: Закон), у смислу овог правилника, разврстава и на:
а) основне врсте - то су врсте дивљачи које се према намјени ловишта првенствено узгајају или се планирају узгајати, или које су актом о установљењу ловишта одређене
као основне врсте, и за ове врсте дивљачи утврђује се ловно-привредна површина, бонитет ловишта и капацитет ловишта и
б) остале (споредне) врсте - то су врсте дивљачи које
стално или повремено насељавају ловиште или се уносе
непосредно пред лов.
Члан 5.
(1) Према начину миграције, дивљач се разврстава на:
а) сталне врсте - то су врсте које настањују ловиште током цијеле године, у ловишту налазе храну и заклон, те се
размножавају,
б) сезонске врсте - то су селице пролазнице, које прелазе из ловишта у ловиште током једне ловне године, а зависно о годишњем добу (зимска и љетна станишта, окомита
и водоравна миграција и сл.),
в) селице станарице (гњездарице) које долазе у ловиште током прољећа, те се у истом хране, склањају и
размножавају, а у јесен одлазе,
г) селице зимовалице које долазе у ловиште током јесени и зиме, те се у истом хране и склањају, а у прољеће одлазе,
д) повремене врсте - то су врсте које долазе у ловиште
само понеке године, у њима се хране, склањају или
размножавају и
ђ) пролазне врсте - то су врсте које током своје миграције пролазе кроз ловиште.
(2) Дневно кретање дивљачи и животињских врста не
сматра се миграцијом у смислу овог правилника.
II - НАЧИН ПРОЉЕЋНОГ ПРЕБРОЈАВАЊА ДИВЉАЧИ
Члан 6.
Број дивљачи из члана 3. тачка б) овог правилника, односно матични фонд дивљачи утврђује се за:
а) крупну дивљач опажањем, праћењем и бројањем током цијеле ловне године у ловишту, а исказује се бројем грла по полној и старосној структури на почетку ловне године и
б) ситну дивљач, и то:
1) за зечеве, фазане и јаребице методом узорака, пребројавањем на плохама најмање површине 50 ха чија међусобна удаљеност не може бити мања од 1.000 м, а у случа-
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јевима када нема могућности постављања плоха број дивљачи се утврђује праћењем и бројањем током цијеле ловне године,
2) за препелице пребројавањем гласања у зору од најмање три слушања на једном стајалишту најдуже три седмице по њиховом доласку у прољеће,
3) за дивље патке и црне лиске сталним опажањем,
опажањем излазака на водену површину, на јутарњем и вечерњем прелету или на хранилиштима и
4) за осталу ситну дивљач опажањем, праћењем и бројањем током цијеле ловне године.
Члан 7.
Број дивљачи може се утврдити и на други, у ловној
струци признати начин, и то:
а) техничким средствима, снимањем из ваздуха, радарима, радио-одашиљачима, маркирањем и слично,
б) Lincoln методом, дјеломичним маркирањем,
в) методом утврђивања трагова,
г) методом утврђивања измета,
д) методом ослушкивања и
ђ) методом повратног рачунања на темељу вишегодишњих одстрела поједине врсте дивљачи при чему се контролише и прираст.
Члан 8.
(1) Утврђивање бројног стања дивљачи врши се пред
почетак сваке ловне године за сваку врсту дивљачи појединачно, а добијени подаци се користе за израду ловне основе (на почетку уређајног периода), годишњег плана коришћења ловишта и привременог плана коришћења ловишта.
(2) Препис записника о утврђивању бројног стања дивљачи чува се у архиви корисника, као трајни документ, а
за тачност података је одговорно овлашћено лице корисника ловишта.
(3) Препис записника о утврђивању бројног стања дивљачи доставља се у прилогу ловне основе и привременог
плана коришћења.
(4) Препис записника о утврђивању бројног стања дивљачи доставља се уз годишњи план коришћења у случају
када дође до значајнијег одступања у односу на бројно стање пројектовано ловном основом.
III - САДРЖАЈ, НАЧИН И НОСИОЦИ ИЗРАДЕ
ЛОВНЕ ОСНОВЕ
Члан 9.
(1) Ловна основа је вишенамјенски план газдовања
ловним ресурсима у ловишту, коју предлаже и доноси корисник ловишта за период од десет година, а на исту сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).
(2) Приликом пројектовања циља газдовања ловиштем,
мора се осигурати постојаност екосистема уз одржавање
природног генофонда.
(3) Одредбе ловне основе су обавезне у смислу заштите, узгоја, санитарног одстрела и уређења ловишта.
Члан 10.
(1) Приликом израде ловне основе, за сваку од основних врста дивљачи, утврђује се ловно продуктивна површина, уважавајући њене животне захтјеве у односу на природне услове у ловишту, а потом утврђује бонитет и капацитет ловишта.
(2) Ловно продуктивне површине су они дијелови ловишта на којима дивљач има услове за сталан опстанак и
размножавање и на којима се ловним газдовањем гаји,
штити и искоришћава.
(3) У ловно продуктивне површине се убрајају оранице - њиве, ливаде, пашњаци и све шумске површине, без
обзира на врсту гајења.
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Члан 11.
(1) Ловно непродуктивне површине су површине на којима дивљач нема услова за опстанак и размножавање или
на којима је непожељна или изразито штетна.
(2) На ловно непродуктивним површинама дивљач се
штити и лови, али не гаји.
(3) У ловно непродуктивне површине убрајају се: шумски, лозни и воћни расадници, неограђене баште око кућа
и насеља, неограђени воћњаци и виногради, рибњаци, баре и терени изложени поплавама у периоду репродукције.
Члан 12.
(1) У ловну основу се уписују подаци о укупној ловно
продуктивној и ловно непродуктивној површини, а ако су
ти простори на више одвојених локалитета, њихове површине се сабирају да би добили укупну ловно продуктивну
површину.
(2) За остале (споредне) врсте се описно означавају
простори њиховог станишта.
Члан 13.
(1) По утврђивању ловно продуктивне површине за
основне врсте дивљачи у ловишту, утврђује се бонитет и
капацитет ловишта.
(2) Бонитет или квалитет неког ловишта је скуп оцјена
основних, животних фактора који условљавају опстанак и
размножавање одређене врсте дивљачи у ловишту, а односе се на храну и воду, вегетацију, тло, климу, конфигурацију, мир у ловишту и општу прикладност ловишта.
(3) Бонитирање ловишта je утврђивање реалних могућности одређеног станишта за задовољавање животних захтјева појединих врста дивљачи.
(4) Бонитирају се само ловно продуктивне површине.
(5) Бонитирање ловишта обухвата оцјену и бодовање
основних фактора ловишта у односу на животне захтјеве
одређене врсте дивљачи.
Члан 14.
(1) Капацитет ловишта означава густоћу оптималне насељености неке врсте дивљачи на ловно продуктивној површини ловишта, а разликујемо двије категорије капацитета ловишта, економски капацитет ловишта и биолошки капацитет ловишта.
(2) Економски капацитет је онај број дивљачи који се
на јединици површине ловишта може узгајати без знатних
штета за друге привредне гране, а да се при том одржава
жељени квалитет грла и добро здравствено стање.
(3) За практичну примјену у ловном газдовању утврђује се економски капацитет.
Члан 15.
(1) Биолошки капацитет ловишта је представљен оним
бројем дивљачи коју је могуће узгајати на јединици површине ловишта (100 ха), а да се при том код ње не констатује опадање квалитета или погоршање здравственог стања.
(2) Биолошки капацитет је примјењив само код дивљачи којој пријети изумирање, а штете коју та дивљач чини
свјесно се прихватају.
Члан 16.
(1) Утврђивање ловно продуктивних површина, бонитета и капацитета ловишта врши комисија коју именује корисник ловишта, чији је један члан обавезно дипломирани
инжењер шумарства са лиценцом, запослен код правног
лица за израду ловних основа и представници корисника
ловишта чије се ловиште бонитира, укључујући и стручно
лице ангажовано код корисника ловишта.
(2) Представници корисника ловишта чије се ловиште
бонитира треба да дефинишу циљеве корисника ловишта у
погледу коришћења ловишта, основних и споредних врста
дивљачи у ловишту.
(3) Осим одређивања основних узгојних врста, мора се
установити којим још врстама дивљачи ловиште пружа
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услове за опстанак и размножавање, те да ли и у ком степену се оне међусобно подносе, односно да ли су међусобно конкуренти на храни и животном простору.
Члан 17.
(1) Годишњи план гајења дивљачи ради се за основне
врсте дивљачи у ловишту, а обухвата програмирање реалног прираста и могућности коришћења дивљачи која произлази из података прољећног бројног стања и динамике
развоја популације за сваку ловну годину посебно у уређајном периоду за који се доноси основа.
(2) Годишњи план гајења дивљачи ради се на обрасцима од Ло-1 до Ло-11, који се налазе у Прилогу бр. 1. овог
правилника и чине његов саставни дио.
(3) Програмирање реалног годишњег прираста и могућности коришћења ради се на бази познавања биологије
сваке поједине врсте дивљачи, одређивање најповољније
полне и старосне структуре, реалног прираста и реалних
губитака, података о затеченом стању у ловишту (бројности, полној и старосној структури) и циљевима који се жели постићи у газдовању у ловишту (квалитет код трофејне
дивљачи).
(4) У случају сумње у остварење обрачунатог прираста, може се извршити контролно пребројавање пред почетак ловне сезоне, у складу с одредбом члана 7. овог правилника.
(5) Изузетно од одредбе из става 3. овог члана, остварени прираст ситне дивљачи може се утврдити методом
пробног одстрела, а код зечева и мјерењем тежине очних
сочива или према попречном пресјеку зуба.
(6) Прираст дивљачи може се утврдити и методом повратног рачунања на темељу вишегодишњих одстрела.
Члан 18.
(1) Лов дивљачи из члана 5. овог правилника, планира
се по врстама у складу с њиховим бројем, омјером полова,
прирастом, развојем старосних разреда, те утврђеним циљевима газдовања.
(2) Испуштање и лов посебно се планира за вјештачки
узгојену и у ловиште унесену ситну дивљач, уз приказ
извршеног лова и оствареног отпада.
(3) Угинула, рањена или на други начин страдала дивљач (отпад), урачунава се у укупно излучивање.
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д) уклањање паса и мачака скитница,
ђ) спровођење превентивних, куративних, лабораторијско-дијагностичких и других хигијенско-здравствених
мјера у ловишту ради здравствене заштите дивљачи и других животињских врста,
е) спасавање дивљачи од елементарних непогода
(снијег, лед, поплава, пожар и др.),
ж) осигурање мира у ловишту,
з) преузимање превентивних мјера приликом обављања пољопривредних и других радова или употребе хемијских и других средстава,
и) уређење и одржавање извора, зденаца и појила, те
уређење и одржавање природних простора гдје се задржава вода,
ј) осигуравање услова за опстанак и размножавање
ријетких, проријеђених и угрожених врста дивљачи и
к) спровођење мјера прописаних међународним уговорима о заштити миграционих врста.
Члан 22.
(1) У циљу праћења стања популације поједине врсте
дивљачи, основом се може прописати обавеза праћења тежине дивљачи по ловним годинама.
(2) Тежина појединог грла крупне дивљачи евидентира
се након одстрела по старосној структури, а исказује се без
изнутрице, главе и ногу до кољена.
Члан 23.
Ловна основа садржи сљедећа поглавља:
а) увод,
б) основне податке о стању у ловишту,
в) будуће стање дивљачи и ловишта и
г) управљање ловиштем.

Члан 19.
Ловно узгојни објекти су ловни објекти намијењени за
побољшање услова опстанка, развоја и репродукције дивљачи, односно намијењени су узгоју и заштити дивљачи.
(2) Ловно-технички објекти намијењени су за осматрање и праћење општег стања дивљачи у ловишту, лову и коришћењу дивљачи и ловишта.
(3) Објекти из ст. 1. и 2. овог члана морају се изградити у броју који осигурава спровођење одредаба основе.

Члан 24.
Основи се прилажу као њени саставни дијелови и:
а) топографска карта у размјери 1:25000 или 1: 50.000,
б) преглед евиденција трофеја дивљачи из претходног
уређајног периода,
в) евиденције о реализацији предвиђених мјера (обрасци Ев-1 до Ев-6),
г) препис записника о утврђивању бројног стања дивљачи,
д) препис записника о утврђивању ловно продуктивних површина, бонитета и капацитета ловишта,
ђ) извјештај о извршеном надзору теренских и канцеларијских радова током израде основе,
е) попис коришћене литературе и
ж) уз ревизију основе прилаже се ревидирана основа, а
уз обновљену основу истекла основа.

Члан 20.
(1) Границе ловишта обиљежавају се на терену дрвеним или другим подлогама од природног материјала димензија 30×50 цм, на којима је исписан назив и намјена ловишта, а код узгајалишта дивљачи и назив фирме.
(2) Панои за обиљежавање граница ловишта постављају се на начин да се догледају, а обавезно на мјестима гдје
комуникације пресијецају границе ловишта и слично.
(3) На карти, граница ловишта се обиљежава ловнокартографским знаком.

Члан 25.
Увод као поглавље основе садржи:
а) основне напомене о ловишту и његовом законском
статусу,
б) основне податке о кориснику ловишта као носиоца
обавезе у газдовању и циљевима газдовања ловиштем,
в) период трајања за који се доноси основа,
г) назив правног лица и особе која је основу израдила и
д) име и презиме надзорног органа.

Члан 21.
Мјере заштите дивљачи обухватају:
а) чување ловишта,
б) сузбијање незаконитог лова,
в) одржавање броја предатора у подношљивој бројности,
г) смањивање броја дивљачи, односно предатора који
чине штету, на подношљив број,

Члан 26.
Основни подаци о стању у ловишту садрже:
а) постанак ловишта,
б) основне податке о ловишту,
в) географски положај ловишта,
г) орографске и хидрографске прилике,
д) катастар ловишта, образац “Општи подаци катастра
ловишта”,
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ђ) теренска и природна цјелина,
е) природне услове у ловишту (тло, клима, вегетација и
прехрамбене могућности),
ж) услови заштите природе (проистичу из закона и
других аката у вези са заштитом природе),
з) мир у ловишту,
и) врсте, бројност и здравствено стање заштићене и незаштићене дивљачи,
ј) стање уређености и техничке опремљености ловишта,
к) однос ловства, пољопривреде, шумарства и других
корисника ловишта,
л) однос са корисницима околних ловишта и
љ) основни подаци о кориснику ловишта.
Члан 27.
Будуће стање дивљачи и ловишта садржи:
а) намјену ловишта и циљеве газдовања ловиштем у
наредном уређајном периоду са условима и мјерама заштите природе,
б) величину станишта, бонитет и капацитет за основне
врсте дивљачи у ловишту,
в) програмирање реалног прираста и могућност коришћења дивљачи (годишњи план гајења дивљачи, обрасци
Ло-1 до Ло-11),
г) мјера заштите и гајења дивљачи,
д) план лова и коришћења дивљачи и ловишта,
ђ) ловна кинологија,
е) стручна и ловочуварска служба,
ж) уређење и опремање ловишта са планом изградње
ловно-техничких и ловно-узгојних објеката (табеларни
преглед по ловним годинама),
з) мјере за спречавање штета од дивљачи и на дивљачи и
и) спречавање штета на дивљачи и од дивљачи, као и
начин утврђивања штете причињена на дивљачи и од дивљачи.
Члан 28.
Управљање ловиштем садржи:
а) организациону шему ловишта и кадровске потребе,
б) план прихода и расхода,
в) реализацију задатака (годишњи план и ловна хроника),
г) евиденција резултата (обрасци Ев-1 до Ев-6),
д) поступак у случају ревизије основе и
ђ) поступак приликом обнове основе.
Члан 29.
(1) Корисник ловишта, у складу с посебним прописом,
усклађује употребу ловачког оружја и муниције.
(2) Лов соколарењем може се планирати у складу са
чланом 51. став 1. Закона, под условом да се предвиде и површине на којима ће се лов обављати.
Члан 30.
(1) План улагања у ловиште мора осигурати спровођење основе, а приказује се табеларно у натуралним износима по ловним годинама за период доношења основе.
(2) План прихода и расхода у спортско-рекреационим
ловиштима мора бити уравнотежен, а у привредном ловишту тежити ка оствареној добити.
Члан 31.
У ловној хроници за сваку ловну годину евидентирају
се хронолошким редом сва збивања у ловишту која битно
утичу на ловно газдовање, а нарочито:
а) штетан утицај важнијих елементарних непогода,
б) остварени прираст поједине врсте дивљачи,
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в) стање биљних заједница и животињских врста,
г) долазак и одлазак сезонских врста,
д) активности стручне и ловочуварске службе,
ђ) штете од дивљачи, те штете на дивљачи и ловишту,
е) опажања и налазе врста за коју је одређена стална заштита, а које утичу на газдовање ловиштем,
ж) експерименти за научна истраживања,
з) антропогени утицаји и
и) сва збивања која могу изазвати ревизију основе.
Члан 32.
(1) Евиденције о реализацији предвиђених мјера води
се за протеклу ловну годину на обрасцима Ев-1 до Ев-6,
који се налазе у Прилогу бр. 2. овог правилника и чине његов саставни дио.
(2) Обрасци Ев-1 до Ев-6 попуњавају се ручно, хемијском оловком, најкасније до 30. маја текуће године.
Члан 33.
Ревизија основе врши се:
а) ако се трајно или битно измијене услови и околности
на којима се темељи ловна основа,
б) због знатног смањења бројности дивљачи изазваног
елементарним непогодама или појавом болести,
в) због промјене законских прописа,
г) ако се укупна површина ловишта или утврђена ловно продуктивна површина за неку од врста дивљачи, промијени за више од 20%,
д) на захтјев оснивача ловишта и
ђ) ако се појави или унесе нова врста дивљачи која битно утиче на ловство.
Члан 34.
Ловна основа и ревизија ловне основе израђују се у
облику укоричене књиге, А4 формата, са нумерисаним
страницама.
Члан 35.
(1) Од смјерница будућег газдовања у току једне ловне
године, остварено излучивање не смије бити веће од 5%
код крупне дивљачи, односно код дивље свиње и ситне дивљачи до 10%.
(2) Планирани обим лова дивљачи, изузев санитарног
одстрела, није обавезан, уколико повећана бројност дивљачи не причињава штете.
(3) Матични фонд код крупне дивљачи не смије одступати више од 15% од планиранога (у ловној основи), а код
ситне дивљачи више од 25% од планираног током три узастопне ловне године, у противном потребна је ревизија
ловне основе.
(4) У спровођењу осталих смјерница будућег газдовања дозвољена су одступања под условом да нема штетних
посљедица, те да корисник ловишта утврди и евидентира
њихову оправданост у уређајном периоду.
Члан 36.
Израду ловних основа могу вршити овлашћена правна
лица регистрована за ту дјелатност, која имају у радном односу на неодређено вријеме најмање три дипломирана инжењера шумарства са положеним стручним испитом и која посједују лиценцу за израду ловних основа издату од
Министарства.
Члан 37.
Уз захтјев за издавање лиценце правно лице треба доставити:
а) доказ о упису у судски регистар,
б) доказ о запосленим радницима (минимално три дипломирана инжењера шумарства, образац М2),
в) доказ о стручној оспособљености запослених (лиценца за израду ловних основа),

12

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

г) доказ о сједишту предузећа (канцеларијски простор),
у власништву или коришћењу простора по уговорном
облику и
д) доказ о плаћеној накнади за покриће трошкова издавања лиценце.
Члан 38.
Уз захтјев за издавање лиценце за израду ловних основа физичко лице доставља:
а) диплому о завршеном шумарском факултету,
б) увјерење о положеном стручном испиту за дипломиране инжењере шумарства,
в) доказ о најмање једној години радног или волонтерског искуства на пословима ловства које издаје предузеће
или други правни субјект код кога је подносилац захтјева
био запослен или волонтирао и
г) доказ о плаћеној накнади за покриће трошкова издавања лиценце.
Члан 39.
Физичко лице које већ посједује лиценцу за израду
ловних основа издату од стране Министарства за обнову
лиценце за израду ловних основа, поред захтјева, доставља
и доказ о броју израђених и усвојених ловних основа, као
и доказ о плаћеној накнади за покриће трошкова издавања
нове лиценце.
Члан 40.
(1) Захтјеви за добијање сагласности из чл. 37. и 38.
подносе се Министарству.
(2) Све захтјеве из става 1. овог члана разматра комисија, коју именује министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: министар) и која се састоји
од три члана из реда запослених у Министарству.
(3) Након именовања, чланови комисије су дужни потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.
(4) Комисија за свој рад одговара министру.
Члан 41.
(1) Комисија даје стручно мишљење по уредно поднесеном и потпуном захтјеву из чл. 37. и 38. овог правилника.
(2) Ако је стручно мишљење комисије позитивно, министар доноси рјешење за издавање лиценце за израду ловних основа.
(3) У случају када је стручно мишљење комисије негативно, доноси се рјешење о одбијању захтјева за издавање
лиценце за израду ловних основа.
(4) Комисија о свом раду води записник.
(5) Рјешења из ст. 2. и 3. овог члана су коначна у управном поступку.
Члан 42.
(1) Лиценца за правна и физичка лица издаје се на период од пет година.
(2) Сви достављени документи подносиоца захтјева
морају бити оригинали или фотокопије овјерене код надлежног органа.
Члан 43.
Правно лице које је добило лиценцу у складу са овим
правилником дужно је, најмање 60 дана прије истека периода важења лиценце, поднијети захтјев са свим потребним
документима за издавање нове лиценце.
Члан 44.
(1) Корисник ловишта, као инвеститор израде ловне
основе, обавезан је обезбиједити надзор - контролу код
израде ловне основе, укључујући теренске и канцеларијске
радове.
(2) За надзор се именује лице са завршеним шумарским факултетом и лиценцом за израду ловних основа
издату од Министарства.
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(3) По завршетку израде ловне основе лице које је извршило надзор подноси писани извјештај о извршеној контроли теренских и канцеларијских радова.
IV - ГОДИШЊИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА ЛОВИШТА
Члан 45.
(1) Годишњи план коришћења ловишта доноси се за
ловну годину, која почиње 1. априла текуће године и траје
до 31. марта наредне године.
(2) Годишњи план заснива се на одредбама ловне основе и подацима прољећног бројног стања дивљачи.
Члан 46.
Годишњи план коришћења ловишта садржи сљедеће
дијелове:
а) опште податке о ловишту и кориснику ловишта,
б) податке о прољећном бројном стању дивљачи,
в) годишњи план гајења за основне врсте дивљачи у
ловишту,
г) мјере заштите и гајења дивљачи,
д) мјере уређења и опремања ловишта,
ђ) обим и начин коришћења дивљачи и ловишта и
е) план прихода и расхода.
Члан 47.
(1) Општи подаци о ловишту и кориснику ловишта садрже податак о називу ловишта, назив општине на подручју које је установљено ловиште, укупну површину ловишта, ловну и неловну површину ловишта, податке о ловно
продуктивној површини, бонитету и капацитету за основне врсте дивљачи у ловишту, те листу осталих врста дивљачи у ловишту по степену њихове заштите.
(2) Овај дио садржи и кратку информацију са конкретним упоредним подацима планираног и оствареног у претходној ловној години.
Члан 48.
(1) Подаци о прољећном бројном стању дивљачи достављају се за основне врсте дивљачи у ловишту, а процијењено бројно стање за стално заштићене врсте, привремено заштићене врсте и незаштићене врсте дивљачи у ловишту.
(2) Подаци о прољећном бројном стању дивљачи у ловишту садрже и податке о полној и старосној структури, за
врсте за које је то могуће установити.
Члан 49.
(1) Годишњи план гајења дивљачи обухвата програмирање реалног прираста и могућности коришћења дивљачи
која произлази из података прољећног бројног стања и динамике развоја популације за текућу ловну годину.
(2) Годишњи план гајења дивљачи израђује се на обрасцима од Ло-1 до Ло-11, уз уважавање реалног прираста,
уношења дивљачи и нормалних, процијењених губитака,
како би се дошло до реалног податка о бројности током године.
Члан 50.
(1) Мјерама заштите дивљачи и ловишта обухватају се
све активности које се предузимају кроз ловочуварску службу, обиљежавање граница ловишта, праћење здравственог стања дивљачи, заштиту од грабежљиваца, спречавање
штета од дивљачи и на дивљачи и слично.
(2) На основу података програмирање реалног прираста и могућности коришћења, планира се потребна количина хране за прихрањивање, као и обезбјеђење довољних
количина воде.
(3) Потребна количина хране за прихрањивање приказује се табеларно, за сваку врсту дивљачи појединачно, по
врсти хране и потребној количини хране на нивоу ловне
године.
Члан 51.
(1) Мјерама уређења и опремања ловишта постиже се
спровођење ловном основом пројектованих мјера, а базира
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се на изградњи ловно-узгојних и ловно-техничких објеката, по врсти, броју и тачној локацији, као и одржавању постојећих објеката.
(2) У овом дијелу се планира и опремање корисника ловишта, са техничким средствима, алатом, ловачким
оружјем, оптиком, муницијом и слично.
Члан 52.
(1) Обим и начин коришћења дивљачи мора бити у
складу са реалним прирастом утврђеним у динамици популације и евентуалним уношењем дивљачи у ловиште.
(2) За миграторне врсте дивљачи које се планирају ловити, уз годишњи план, за планирани обим коришћења доставља се мишљење Ловачког савеза Републике Српске.
(3) У овом дијелу планирају се и други видови коришћења ловишта, као што су фото-лов, посматрање и коришћење дијелова дивљачи (трофеји, крзно, кожа и други
дијелови), те накнада за сваки вид коришћења.
Члан 53.
(1) Приходи се планирају из накнаде за услуге које ловиште пружа и накнаде за одстрел, месо, дијелове дивљачи, те накнаде за остале видове коришћења ловишта.
(2) Расходи ловишта обухватају издатке за личне и материјалне трошкове, те реализацију мјера заштите и гајења
дивљачи предвиђене планом.
(3) План прихода и расхода за спортско-рекреациона
ловишта мора бити уравнотежен.
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Члан 54.
(1) Одредбе овог правилника односе се и на садржај
Привременог годишњег плана коришћења ловишта.
(2) Привремени план коришћења ловишта заснива се
на подацима утврђеног прољећног бројног стања дивљачи
и подацима из обрасца “Праћење промјена катастра ловишта” за претходну ловну годину, при чему изостају подаци
из ловне основе због чега је привременог карактера.
Члан 55.
Правна лица која са даном ступања на снагу овог правилника већ обављају радове из члана 36. овог правилника
дужна су да ускладе своје пословање са одредбама овог
правилника, најкасније у року од три мјесеца од дана његовог ступања на снагу.
Члан 56.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о садржини и начину израде ловне основе ловишта, годишњег плана газдовања ловиштем и привременог годишњег плана газдовања ловиштем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/03 и 41/05).
Члан 57.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-1131/10
9. фебруара 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
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