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Члан 11.
Архиви из члана 60. ст. 2, 3. и 4. Закона о архивској дјелатности, најмање једном годишње, достављају Архиву
Републике Српске евиденцијe o имаоцима и ствараоцима
јавне архивске грађе.
Члан 12.
(1) Имаоци јавне документарне и архивске грађе обавезни су да надлежном архиву достављају податке значајне
за вођење евиденција предвиђених овим правилником.
(2) Подаци из става 1. овог члана достављају се у року
од 30 дана од настанка промјене.
Члан 13.
Подаци за евиденције које на основу овог правилника
води Архив Републике Српске могу да се доставе у електронском облику, односно формату за размјену података
који утврди Архив Републике Српске или, уколико је дозвољен приступ одговарајућим функцијама информационог система Архива Републике Српске, да се непосредно
унесу у тај систем.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе
чл. 18, 19, 20, 21. и 22. Правилника о евиденцијама које води Архив Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 14/02 и 36/08).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.041/020-206/10
14. априлa 2010. године
Бања Лука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 15. став 3. Закон о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, броj 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, НАЧИНУ ХВАТАЊА И ДРЖАЊА
ДИВЉАЧИ У ОГРАЂЕНОМ ПРОСТОРУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, начин хватања и држања дивљачи у ограђеном простору.
Члан 2.
(1) Захтјев за хватање и држање дивљачи у ограђеном
простору, када то захтијевају потребе науке, наставе, зоолошких вртова, музеја и извоза, подноси привредно друштво или друго правно лице регистровано за обављање те
дјелатности.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана достављају се и:
а) доказ о регистрацији за обављање дјелатности из
става 1. овог члана,
б) образложење оправданости разлога због којих подносе захтјев,
в) податак о врсти и броју јединки планираних за хватање,
г) податак о времену и локацији на којој ће се извршити хватање дивљачи,
д) податак о методи и начину хватања дивљачи,
ђ) доказ о оствареној сарадњи подносиоца захтјева и
корисника ловишта, (планирани обим дивљачи предвиђене
за хватање не може бити већи од планиране могућности
коришћења у годишњем плану коришћења за ту ловну годину) и
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е) сагласност надлежне ветеринарске организације.
(3) Хватање дивљачи на основу захтјева из става 1.
овог члана дозвољава се само за ловостајем заштићене и
незаштићене врсте дивљачи.
Члан 3.
(1) Корисник ловишта, уз захтјев за хватање дивљачи
ради насељавања ловишта или узгајалишта дивљачи у
ограђеном простору, доставља:
а) планирани обим дивљачи предвиђене за хватање (не
може бити већи од планиране могућности коришћења у годишњем плану коришћења за ту ловну годину),
б) тачан назив локације на којој ће се вршити хватање
и начин хватања дивљачи,
в) записник о прољећном пребројавању дивљачи,
г) планиране мјере заштите које се предузимају током
хватања, приликом транспорта и преношења дивљачи на
нову локацију,
д) доказ о обезбијеђеној ветеринарској заштити током
ових активности,
ђ) сагласност надлежне ветеринарске организације и
е) доказ о испуњености услова правног лица које купује дивљач ради насељавања ловишта или за оснивање узгајалишта дивљачи.
(2) Хватање дивљачи по основу захтјева из става 1.
овог члана дозвољава се само за ловостајем заштићене и
незаштићене врсте дивљачи, и то у случају када је постигнут утврђени капацитет ловишта, односно када је матични
фонд поједине врсте дивљачи након прољећног пребројавања дивљачи једнак утврђеном капацитету ловишта за
врсту која се планира хватати, односно подношљивој бројности код незаштићених врста дивљачи.
Члан 4.
Корисник ловишта, у случају да дивљач на неловним
површинама причињава штету, може организовати хватање дивљачи ради преношења дивљачи на ловне површине,
унутар ловишта, и у том случају уз захтјев прилаже: сагласност власника, односно корисника неловне површине, сагласност надлежне ветеринарске организације, опис локације и тачно вријеме хватања и преношења дивљачи.
Члан 5.
(1) Одобрење за држање дивљих свиња у ограђеном
простору (гатери) за испитивање урођених особина ловачких паса издаје се кориснику ловишта на период од пет година.
(2) Минимална површина ограђеног простора (гатера)
је 1,5 ha.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана, корисник ловишта
прилаже документацију о испуњености сљедећих услова,
и то:
а) доказ о власништву земљишта на коме се оснива гатер (ако корисник ловишта има земљу у свом власништву)
или уговор о закупу земљишта, извод из посједовног листа
површине ограђеног простора, и опис катастарске честице
/ честица и
б) мишљење ветеринарске организације одређене рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) надлежне за одређено епизоотиолошко подручје о процјени испуњености
услова за оснивање гатера на основу налаза на терену (да
земљиште и биљни покривач одговарају природном станишту за дивљу свињу, да је ограда урађена квалитетно на
начин да спречава излазак дивље свиње из гатера у слободну природу или других врста из слободне природе у гатер,
да број хранилишта, каљужишта и заклона одговара планираном броју држања дивљих свиња и слично).
Члан 6.
(1) Корисник ловишта, тек по добијању сагласности,
стиче услове за уношење дивље свиње у гатер.
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(2) Максималан број дивљих свиња за држање у гатеру
је три јединке, а минимална тежина дивље свиње за испитивање урођених особина ловачких паса је 80 килограма.
(3) Корисник ловишта је обавезан по уношењу дивљих
свиња у гатер:
а) да обезбиједи да се дивље свиње држе у ограђеном
простору искључиво у циљу обуке ловачких паса, а не репродукције,
б) да путем селекције елиминише генетски лоша грла,
односно мелезе,
в) да спријечи пуштање дивљих свиња из гатера у слободну природу и
г) да редовно спроводи одговарајуће превентивне
здравствене мјере и успостави хумани однос према дивљачи.
Члан 7.
(1) Захтјеви за добијање сагласности из чл. 2, 3, 4. и 5.
овог правилника 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 8.
(1) Комисија даје стручно мишљење по поднијетом
уредном и потпуном захтјеву из чл. 2, 3, 4. и 5. овог правилника.
(2) Ако је мишљење комисије позитивно, министар доноси рјешење о давању сагласности за хватање дивљачи.
(3) У случају када је мишљење комисије негативно, доноси се рјешење о одбијању захтјева за хватање дивљачи.
(4) Комисија о свом раду води записник.
Члан 9.
Хватање дивљачи на основу захтјева из члана 3. овог
правилника корисник ловишта планира годишњим планом
коришћења.
Члан 10.
(1) Корисници ловишта који са даном ступања на снагу овог правилника већ имају рјешење о одобрењу држања
дивљих свиња у ограђеном простору дужни су да Министарству доставе доказе о испуњености услова прописаних
чланом 5. овог правилника, најкасније у року од 90 дана од
дана његовог ступања на снагу.
(2) Корисници ловишта из става 1. овог члана достављају захтјев за одобрење држања дивљих свиња у ограђеном простору, са приложеним доказима о испуњености
услова прописаних чланом 5. овог правилника.
(3) Поступак достављања захтјева из става 2. овог члана и поступање по истом регулисани су чл. 7. и 8. овог правилника.
Члан 11.
Начин хватања дивљачи из чл. 2, 3, 4. и 5. овог правилника мора бити у складу са одредбама Закона о заштити и
добробити животиња и подзаконским актима донесеним
на основу овог закона.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04-332-6268/10
10. маја 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
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На основу члана 31. 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 ОПШТИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ
ДАВАЊА ЛОВИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се општи услови, поступак и начин давања привредно-спортских и спортско-рекреационих ловишта на територији Републике Српске, које Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) додјељује на коришћење кориснику у складу са Законом о ловству (у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
Привредно-спортско и спортско-рекреационо ловиште
(у даљем тексту: ловиште) даје се на коришћење само једном кориснику, и то оном правном субјекту који понуди
најповољније услове за одрживо газдовање и побољшање
квалитета ловних ресурса.
Члан 3.
(1) Ловиште се додјељује на коришћење путем јавног
конкурса.
(2) Министарство расписује јавни конкурс о додјели
ловишта на коришћење који се објављује у “Службеном
гласнику Републике Српске”.
(3) Рок за пријаву на јавни конкурс о додјели ловишта
на коришћење је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 4.
Право учешћа на јавном конкурсу имају ловачка удружења, предузећа шумарства и друга правна лица регистрована за бављење ловством.
Члан 5.
(1) Учесници на конкурсу о додјели ловишта на коришћење дужни су испунити сљедеће опште услове и доставити:
а) доказ да су регистровани у судском регистру за бављење овом дјелатношћу, што се доказује рјешењем о регистрацији,
б) извод из статистичког регистра (матични број),
в) вјеродостојне исправе о имовинском стању,
г) доказе о обезбјеђењу професионалне ловочуварске и
стручне службе, сразмјерно површини установљеног ловишта,
д) доказе о години регистрације за бављење овом дјелатношћу,
ђ) доказе о броју радника запослених на пословима
ловства, а за ловачка удружења и број чланова ловачког
удружења (минимално 50 чланова са положеним ловачким
испитом) и
е) кратак приказ циљева које подносилац пријаве жели
да оствари у ловишту.
(2) Сва документа из става 1. овог члана морају бити
оригинали или фотокопије овјерене код надлежне институције.
Члан 6.
Пријаве и потребну документацију из члана 5. овог
правилника учесници јавног конкурса достављају Министарству.

