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Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.040/020-939/09-2
26. септембра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Џерард Селман, с.р.

1967
На основу члана 16. став 4. 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, 11/09, 74/10 и 86/10), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ВРСТАМА, БРОЈУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ЛОВАЧКИХ ПАСА У ЛОВИШТУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се расе ловачких паса,
број ловачких паса за лов на поједину врсту дивљачи у ловишту, начин коришћења ловачких паса у ловишту и начин
издавања увјерења о положеном испиту урођених особина
и увјерења о положеном радном испиту на крвном трагу.
Члан 2.
(1) Ловачки пси су, у смислу овог правилника, сви пси
који испуњавају услове за лов, имају положен испит урођених особина, а за крвосљеднике и положен радни испит на
крвном трагу.
(2) У лову се могу користити само ловачки пси који су
регистровани код Кинолошког савеза Републике Српске (у
даљем тексту: КСРС), који имају увјерење о положеном испиту урођених особина, а за крвосљеднике и увјерење о
положеном радном испиту на крвном трагу, којa издаје
КСРС, и који су вакцинисани минимално 15 дана прије
отварања ловне сезоне, односно почетка лова, уз доказ о
извршеној вакцинацији.
(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, ради увјежбавања за обављање одређених радњи у лову, млади ловачки пси до навршених 18 мјесеци живота могу учествовати у лову и без положеног испита урођених особина.
Члан 3.
Расе ловачких паса, у смислу овог правилника, које се
најчешће користе у Републици Српској разврставају се по
групама:
а) теријери: њемачки ловачки теријер, фокстеријер
краткодлаки, фокстеријер оштродлаки и велш теријер,
б) јазавичари: јазавичар краткодлаки, јазавичар оштродлаки, јазавичар дугодлаки и јазавичар у све три величине,
в) гоничи: српски гонич, српски тробојни гонич, босански оштродлаки гонич (барак), црногорски планински гонич, посавски гонич, истарски краткодлаки гонич, истарски оштродлаки гонич, словачки гонич (Копов), алпски
брак – јазавичар, бигл и басет,
г) крвосљедници: баварски и хановерски,
д) птичари: њемачки птичар краткодлаки, њемачки
птичар оштродлаки, њемачки птичар дугодлаки, вајмарски
птичар, италијански птичар краткодлаки, италијански птичар оштродлаки (спинон), мађарска вижла краткодлака,
мађарска вижла оштродлака, мали минстерландер, велики
минстерландер, епањел бретон, поентер, енглески сетер,
гордон сетер и ирски сетер,
ђ) доносачи дивљачи (апортери): лабрадорски ретривер, златни ретривер, ретривер равне длаке и ретривер коврџаве длаке и
е) дизачи дивљачи (цуњавци): енглески кокер шпанијел, енглески шпрингер шпанијел, велшки шпрингер шпанијел, кламбер шпанијел и њемачки препеличар.
Члан 4.
Испит урођених особина и радни испит на крвном трагу за ловачке псе полаже се на основу правилника КСРС-a
усклађеног са прописима Међународне кинолошке организације (у даљем тексту: FCI).
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Члан 5.
(1) Употребљивост ловачких паса на крвни траг исказује се полагањем радног испита на крвном трагу (вјештачком или природном).
(2) Псима крвосљедницима у радном смислу сматрају
се сви пси из члана 3. овог правилника, који имају положен
радни испит на крвном трагу на начин предвиђен овим
правилником.
(3) Ако ловачки пас има положен радни испит на крвном трагу вишег степена од наведеног у овом правилнику,
признаје му се тражена употребљивост.
(4) Испит из става 1. овога члана полаже се код КСРСа по FCI прописима.
Члан 6.
(1) На основу положеног испита (испит урођених особина, односно радни испит на крвном трагу), ловачком псу
издаје се увјерење у складу с FCI прописима.
(2) Увјерења из става 1. овога члана издаје КСРС.
(3) О издатим увјерењима из става 2. овога члана КСРС
води евиденцију разврстано по групама из члана 3. овог
правилника.
(4) Ловачким псима који су положили испит урођених
особина, односно радни испит на крвном трагу, у складу с
FCI прописима и према прописима земље из које долазе,
КСРС ће на захтјев власника пса издати увјерење о положеном испиту урођених особина, односно увјерење о положеном радном испиту на крвном трагу, у складу са одредбама овог правилника.
Члан 7.
Ако се у Републици Српској у лову користе расе ловачких паса које нису наведене у члану 3. овог правилника,
сматраће се ловачким псима ако су као такви евидентирани код FCI-а.
Члан 8.
Страни држављани у лову на територији Републике
Српске могу користити ловачке псе регистроване у земљама из којих долазе, под условом да имају положен испит у
складу са прописима земаља из којих долазе, што доказују
адекватном документацијом.
Члан 9.
(1) Лов дивљачи ниског лова чије технике лова захтијевају коришћење ловачког пса не може се без њега започети, нити обављати.
(2) Групни лов дивљачи ниског лова чије технике лова
захтијевају коришћење ловачког пса не може се започети и
обављати ако у њему не учествује најмање један ловачки
пас на шест учесника.
(3) Приликом лова дивљачи високог лова, корисник ловишта, корисник посебног ловишта, концесионар ловишта
или оснивач узгајалишта дивљачи у ограђеном простору (у
даљем тексту: корисник ловишта) дужан је обезбиједити и
користити ловачког пса који има положен радни испит на
крвном трагу.
Члан 10.
(1) Ловачким псима птичарима, дизачима и доносачима дивљачи, теријерима и јазавичарима допуштено је да
лове дивљач ниског лова ако имају положен испит урођених особина.
(2) Ловачким псима из члана 3. овога правилника допуштено је да лове дивљу свињу.
(3) Ловачким псима гоничима са положеним испитом
урођених особина допуштено је да лове зеца, лисицу, дивљу мачку, куну и твора.
(4) Теријерима и јазавичарима са положеним испитом
урођених особина допуштен је лов јамарењем уз ископавање.
Члан 11.
(1) Ловци у лову могу користити ловачке псе гониче у
ловишту само након добијене писмене дозволе корисника
ловишта.
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(2) Није дозвољено користити ловачке псе ноћу, осим
код рада на крвном трагу.
(3) Као ноћно вријеме сматра се период од два сата након заласка сунца до два сата прије изласка сунца.
Члан 12.
(1) У сваком лову, појединачном или групном, у којем
је прописана употреба ловачких паса, морају бити коришћене расе и број паса у складу са одредбама овог правилника.
(2) Лице које руководи ловом дужно је одмах отказати
лов, односно прекинути лов, ако се лов не одвија у складу
са условима прописаним овим правилником.
Члан 13.
Обавезна је вакцинација ловачког пса једном годишње.
Члан 14.
Поступци започети до ступања на снагу овог правилника довршиће се према одредбама овог правилника.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.332-847/11
27. октобра 2011. године
Бања Лука

Министар,
Мирослав Миловановић, с.р.

Бањалучка берза а.д. Бања Лука
На основу члана 281. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 127/08, 58/09) и члана 22. став 1. тачка а. Статута Бањалучке берзе а.д. Бања Лука (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 20/02, 7/04, 84/06, 41/07), Скупштина Бањалучке берзе а.д. Бања Лука, на 25. ванредној сједници, одржаној 29. августа 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПЕТИМ ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА БЕРЗЕ

Члан 1.
Члан 2. став 2. Статута Бањалучке берзе (у даљем тексту:
Берза), “Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/02,
7/04, 84/06 и 41/07 (у даљем тексту: Статут), брише се.
Члан 2.
Члан 9. став 1. мијења се и гласи:
“ (1) Берза обавља сљедеће дјелатности:
66.11 - пословање финансијског тржишта,
58.11 - издавање књига, брошура и других публикација,
58.13 - издавање новина,
58.14 - издавање часописа и сличних периодичних издања.”.
У истом члану у ставу 2. додају се нове т. е) и ж), које
гласе:
“е) развој и располагање софтвером у вези са трговањем хартијама од вриједности,
ж) развија системе за повезивање са другим тржиштима капитала.”.
Члан 3.
У члану 12. став 1. мијења се и гласи:
“Берза се оснива као затворено акционарско друштво.”.
У истом члану став 3. брише се.
Члан 4.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Основни капитал Берзе износи 2.660.000,00 КМ и подијељен је на 2.660 редовних акција номиналне вриједности 1.000,00 КМ које гласе на име.”.
Члан 5.
Члан 14. мијења се и гласи:
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“(1) На стицање акција Берзе примјењује се ограничења из Закона о тржишту хартија од вриједности.
(2) Комисија за хартије од вриједности Републике
Српске даје сагласност на одређена стицања акција Берзе у
складу са Законом о тржишту хартија од вриједности.”.
Члан 6.
Члан 15. мијења се и гласи:
“(1) Члан Берзе може отуђити акције тако што исте прво понуди осталим акционарима Берзе посредством Берзе.
(2) У случају из става 1. овог члана, акционари Берзе
који прихвате понуду имају право на куповину акција Берзе сразмјерно броју посједованих акција.
(3) Уколико чланови Берзе не одговоре на понуду у року који је продавац назначио или не искажу интерес за куповину свих понуђених акција, Управни одбор Берзе може
донијети одлуку о стицању сопствених акција. Берза је дужна стечене акције продати акционарима Берзе или другим лицима у року од годину дана.
(4) Ако Управни одбор Берзе не прихвати понуду за куповину акција, акционар Берзе може продати акције лицима који нису акционари Берзе, путем јавне понуде коју организује Берза, водећи рачуна да се не угрози ограничења
из члана 14.”.
Члан 7.
У члану 19. ријечи: “Закона о предузећима и Закона о
хартијама од вриједности” мијењају се и гласе:
“Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту
хартија од вриједности”.
Члан 8.
У члану 20. став 1. тачка 3. иза ријечи: “Надзорни одбор” додају се ријечи: “(са овлашћењима Одбора за ревизију у смислу Закона о привредним друштвима) - Одбор за
ревизију”.
Члан 9.
Члан 22. мијења се и гласи:
“(1) Скупштина:
a) доноси Статут Берзе и усваја његове измјене,
б) усваја финансијске извјештаје, као и извјештаје
Управног одбора и независног ревизора у вези са финансијским извјештајима,
в) одлучује о расподјели добити и покрићу губитка,
г) одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
д) бира и разрјешава чланове Управног и Надзорног
одбора - Одбора за ревизију, те одлучује о политици накнада и наградама члановима Управног и Надзорног одбора Одбора за ревизију,
ђ) бира и разрјешава независног ревизора,
е) одлучује о промјени права везаних за поједине класе
и врсте акција,
ж) одлучује о заступању у поступцима пред судом против чланова Управног одбора и директора,
з) одлучује о статусним промјенама, промјени правне
форме у другу форму привредног друштва,
и) одлучује о стицању и располагању имовином велике
вриједности, у складу са законом којим се уређује оснивање и пословање привредних друштава,
ј) одлучује о престанку друштва,
к) одлучује о издацима по основу награђивања чланова
Управног одбора и Надзорног одбора - Одбора за ревизију,
л) одлучује о питањима из дјелокруга Управног одбора,
на његов захтјев,
љ) доноси Пословник о свом раду,
м) одлучује о другим питањима утврђеним законом и
Статутом.
(2) Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара уносе се без одлагања у књигу одлука.”.
Члан 10.
Члан 23. мијења се и гласи:

