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Превод међународног стандарда (2 бода);
Уређивање домаће стручне серијске публикације (1
бод);
Чланство у уредништву међународне стручне серијске
публикације (2 бода);
Уређивање веб сајта организације (1 бод);
Вођење стручног домаћег пројекта (2 бода);
Вођење стручног међународног пројекта (3 бода);
Организација домаћег стручног скупа (1 бод);
Организација међународног стручног скупа (2 бода);
Организација стручног скупа на подручју матичности
(0,5 бодова);
Предавање на стручном скупу на подручју матичности
(0,5 бодова);
Припрема и поставка тематске изложбе библиотечке
грађе, са пратећом афишом (1 бод);
Припрема и поставка велике тематске изложбе библиотечке грађе, са штампаним каталогом (2 бода);
Израда плана, програма и вођење стручног курса за
иновацију знања или информационо описмењавање корисника (2 бода);
Асистирање у вођењу стручног курса за иновацију знања или информационо описмењавање корисника (1 бод);
Израда библиотечког системског софтвера за аутоматизацију библиотечког пословања, базе података, портала и
слично (5 бодова);
Допуна или знатно унапређење постојећег софтвера са
примјеном у библиотекарству (2 бода);
Израда једноставнијих библиотечких апликација (1
бод);
Учешће на стручном скупу у својству предавача (2 бода);
Чланство у Библиотечком савјету Републике Српске (2
бода);
Чланство у Комисији за полагање стручних испита у
библиотечкој дјелатности (1 бод);
Чланство у Комисији за стицање виших стручних звања (1 бод);
Награда “Ђорђе Пејановић“ (2 бода).
Уколико рад има до три аутора, свима се признаје утврђени број бодова.
Ако рад има више од три аутора, број бодова се дијели
са бројем аутора и сваком аутору се признаје тако израчунат број бодова.
Електронска издања бодују се на исти начин као и
штампана издања.
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Руководилац библиотеке бодује кандидата само за оне
особине које кандидат посједује, а остала поља оставља
празна. Испод табеле руководилац даје закључно мишљење о кандидату у погледу стручности и особина неопходних за стицање вишег стручног звања. Руководилац потписује табелу и овјерава је печатом библиотеке.
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На основу члана 53. став 2. 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 УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ
ПРЕПАРИРАЊЕ ДИВЉАЧИ И ДРЖАЊЕ ТРОФЕЈА
ЈАВНО ИЗЛОЖЕНИХ У ОБЈЕКТИМА, КАО И УПОТРЕБА
МЕСА ДИВЉАЧИ У ЕКОТУРИСТИЧКИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови под којима се
може вршити препарирање дивљачи и њених дијелова, држање трофеја јавно изложених у објектима, као и употреба меса у екотуристичким објектима.
Члан 2.
Под препарирањем дивљачи и њених дијелова подразумијевају се дермопластична обрада цијелих примјерака
дивљачи или њених дијелова, штављење и обрада крзна
дивљачи, те обрада и монтажа трофеја дивљачи.
Члан 3.
Препарирањем дивљачи, у смислу члана 2. овог правилника, могу се бавити правна и физичка лица која су регистрована од надлежних органа за обављање ове дјелатности.
Члан 4.
Дивљач и дијелове дивљачи намијењене за препарирање мора пратити пропратница, односно трофејни лист који је издат од стране корисника ловишта, концесионара ловишта или оснивача узгајалишта дивљачи, гдје је дивљач
одстријељена.
Члан 5.
(1) Правна и физичка лица која врше услуге препарирања дивљачи и њених дијелова дужна су водити евиденцију о пријему дивљачи или њених дијелова, у коју се уносе
сљедећи подаци:
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а) презиме, име, адреса и јединствени матични број лица које је дивљач одстријелило,
б) врста дивљачи и дио дивљачи који се даје на обраду,
в) подаци из пропратнице, односно трофејног листа:
назив и сједиште корисника ловишта, број и датум издавања и
г) датум пријема.
(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у свесци
тврдог повеза са нумерисаним бројем страница и овјереним од стране органа надлежног за издавање радне дозволе.
Члан 6.
(1) Трофеји дивљачи могу се излагати у јавним објектима (установе, пословни простори, друштвене просторије
и угоститељски објекти, екотуристички објекти) само ако
имају пропратницу, односно трофејни лист.
(2) Сви трофеји који су затечени у јавним објектима даном ступања на снагу овог правилника морају се у року од
једне године увести у евиденцију трофеја (са бројем, врстом и описом осталих карактеристика трофеја), коју ће
овјерити Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
(3) Копија евиденције доставља се Републичкој инспекцији за шумарство и ловство.
Члан 7.
Јавно изложени трофеји морају бити правилно обрађени и уредно одржавани, а они који подлијежу оцјењивању
морају бити оцијењени према важећим прописима.
Члан 8.
(1) Није дозвољено јавно излагање дермопластичних
препарата птица и сисара корисних за пољопривреду и шумарство, као и свих врста дивљачи које су одредбама Закона о ловству трајно заштићене.
(2) Од одредаба из става 1. овог члана су изузете збирке дермопластичних препарата у музејима и научно-образовним установама (школе и факултети).
Члан 9.
Екотуристички и продајни објекти који стављају у промет месо дивљачи морају, поред доказа о здравственој
исправности меса дивљачи, имати и документ о поријеклу
меса (пропратница, рачун), који издаје корисник ловишта.
Члан 10.
Екотуристички и продајни објекти који стављају у промет месо дивљачи дужни су да на видном мјесту истакну
обавјештење о томе.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима под којим се може вршити препарирање дивљачи и држање трофеја јавно изложених у објектима, као и употреба меса дивљачи у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске”, број 21/03).
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04-332-2753/10
23. марта 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
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П РА В И Л Н И К
О НАКНАДИ ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ КОРИСНИКУ
ЛОВИШТА БЕСПРАВНИМ ЛОВОМ ИЛИ ОДШТЕТНИ
ЦЈЕНОВНИК

Члан 1.
Овим правилником утврђује се и обрачунава висина
накнаде штете причињене кориснику ловишта бесправним
ловом за уловљену, убијену, погажену у саобраћају, ухваћену или на други начин трајно оштeћену дивљач и њихову
младунчад, за бесправно уништена гнијезда, уништена или
оштећена јаја пернате дивљачи, као и накнада штете за дивљач којим је штета проузрокована непрописном употребом средстава за заштиту биља од болести и штеточина.
Члан 2.
Накнада штете из члана 1. овог правилника уплаћује се
кориснику ловишта за поједине врсте дивљачи и износи:
а) СТАЛНО ЗАШТИЋЕНА ДИВЉАЧ:
КМ
1) Видра и дабар .............................................................3.000
2) Вјеверица, рис и мунго..............................................1.000
3) Мали тетријеб и његова кока, кока великог тетријеба,
кока љештарке, чапље (осим сиве), роде, лабудови, супови-лешинари, орлови, шкањци, еје, луње, соколови, несити, сиви ждрал, дропље, јастребови, лиске (осим црне лиске), жаларке, прутке, муљаче, вивак позвиздач, поморници, галебови, чигре, сове, ронци, гњурци, пљенори, галица чолица и галица црвенокљуна ................................2.000
4) Јаје из гнијезда врста из подтачке 3) овог става........150
5) Младунче (до 10 недјеља), врста набројаних у
подтачки 3) овог става ......................................................300
б) ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНА ДИВЉАЧ:
КМ
1) Мрки медвјед ...........................................................20.000
2) Дивокоза и дивојарац ...............................................6.000
3) Јаре дивокозе до једне године старости .................1.500
4) Муфлон........................................................................6.000
5) Муфлонка ...................................................................4.000
6) Јагње муфлона до једне године старости ................1.500
7) Срндаћ .........................................................................4.000
8) Срна ............................................................................3.000
9) Лане до једне године старости ................................1.500
10) Обични јелен и јелен лопатар ................................4.500
11) Кошута обичног јелена и јелена лопатара ............3.000
12) Теле обичног јелена и јелена лопатара .................1.500
13) Зец, пух и нутрија ......................................................500
14) Велики тетријеб мужјак .........................................2.500
15) Љештарка, мужјак....................................................1.000
16) Фазан пјевац и кока, јаребица пољска,
јаребица камењарка, дивља патка глувара, крџа и
гугутка, дивља гуска и црна лиска .................................500
17) Јаје из гнијезда врста из подтачке 16) овог става......30
18) Младунче (до 10 недјеља), врста из подтачке
16) овог става .....................................................................500
19) Препелица, шљука, дивљи голуб, грлица ...............300
20) Јаје из гнијезда врста из подтачке 19) овог става .....20
21) Младунче (до 10 недјеља), врста из подтачке
19) овог става .......................................................................60
Члан 3.
За дивљач која је набављена и у ловиште пуштена у циљу насељавања накнада се утврђује тако што се, поред
цијене из члана 2. овог правилника, зарачунава и набавна
цијена те дивљачи.
Члан 4.
За дивљач која није одређена за заштићену по одредбама Закона о ловству, а коју заштићеном прогласи корисник

