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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.

549
На основу члана 61. 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
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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

16

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

ловишта, висину накнаде штете одређује својим актом корисник ловишта.
Члан 5.
За дивљач убијену или оштећену у саобраћају, кориснику ловишта накнаду из члана 2. овог правилника плаћа
учесник у саобраћају који је непоштујући саобраћајне прописе својом кривицом проузроковао саобраћајну несрећу.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о висини штете за бесправно уловљену или
уништену дивљач (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/03).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-2248/10
12. марта 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.

550
На основу члана 20. став 2. Закона о рибарству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02 и 58/09) 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 ОБРАСЦИМА, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И КОРИШЋЕЊА
ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНОГ И СПОРТСКОГ
РИБОЛОВА

I - ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин издавања, коришћења, образац и садржај дозволе за обављање привредног и спортског риболова.
II - ИЗДАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ДОЗВОЛЕ
Члан 2.
(1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) издаје и врши
дистрибуцију дозвола само корисницима рибарских подручја са којима има склопљен уговор о коришћењу рибарских подручја.
(2) Корисник рибарског подручја дужан је најкасније
до 1. новембра текуће године доставити Министарству захтјев са бројем дневних, седмичних, мјесечних и годишњих дозвола за наредну годину.
Члан 3.
(1) Дозволу за привредни риболов издаје корисник рибарског подручја са роком важења за текућу календарску
годину (у даљем тексту: годишња дозвола за привредни
риболов).
(2) Дозволу за спортски риболов издаје корисник рибарског подручја са роком важења:
а) један (1) дан (у даљем тексту: дневна дозвола),
б) седам (7) дана (у даљем тексту: седмична дозвола),
в) један мјесец (у даљем тексту: мјесечна дозвола) и
г) текућу календарску годину (у даљем тексту: годишња дозвола).
1. Дозвола за привредни риболов
Члан 4.
(1) Годишњу дозволу за привредни риболов издаје корисник рибарског подручја на захтјев правног лица или
предузетника регистрованог за привредни риболов (у даљем тексту: рибар).
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(2) Рибар из става 1. овог члана годишњу дозволу за
привредни риболов може купити код корисника рибарског
подручја ако је на риболовним водама тог рибарског подручја дозвољен привредни риболов и ако је регистрован за
привредни риболов на том подручју.
(3) Корисник дозволе за привредни риболов дужан је
плаћати накнаду за обављање привредног риболова кориснику рибарског подручја.
(4) Годишња дозвола за привредни риболов која се
издаје предузетнику гласи на име и непреносива је.
(5) Годишња дозвола за привредни риболов која се
издаје правном лицу важи само за једно лице запослено
код правног лица које је оспособљено за рад рибара.
(6) Годишња дозвола за привредни риболов може се
одузети лицу:
а) ако престане да испуњава услове за обављање привредног риболова,
б) ако се утврди да је дозвола издата на основу нетачних података или
в) ако привредни риболов обавља супротно одредбама
Закона о рибарству (у даљем тексту: Закон) и других аката
донесених на основу овог закона.
Члан 5.
Корисник рибарског подручја ради очувања рибљег
фонда као природног ресурса, издаје број годишњих дозвола за привредни риболов утврђен програмом газдовања
рибарским подручјем.
Члан 6.
Рибар обавља привредни риболов мрежарским, удичарским и самоловним алатима који не угрожавају јединке
риба у периоду развића између завршетка метаморфозе
ларви и стицања полне зрелости и животиње којима се рибе хране.
Члан 7.
(1) Корисник рибарског подручја намијењеног за привредни риболов може програмом газдовања рибарским
подручјем за текућу годину ограничити или забранити
употребу појединих алата за привредни риболов.
(2) Ради заштите рибљег фонда, корисник рибарског
подручја може, уз сагласност министра пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар)
привремено, а најдуже на период од годину дана, забранити привредни риболов на одређеном дијелу рибарског подручја.
(3) О ограничењима из ст. 1. и 2. овог члана, корисник
рибарског подручја дужан је обавијестити рибаре који обављају привредни риболов.
(4) Рибари који обављају привредни риболов дужни су
да поштују ограничења из ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 8.
(1) Рибар који обавља привредни риболов обавезан је
да свакодневно води евиденцију о улову рибе, сачини мјесечни и годишњи извјештај и достави кориснику рибарског подручја на крају текућег мјесеца, односно године.
(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи сљедеће
податке:
а) име и презиме или назив рибара,
б) пребивалиште / сједиште рибара,
в) ЈИБ (јединствени идентификациони број),
г) број дозволе,
д) регистарски број пловила коришћеног у риболову,
ђ) година за коју се води евиденција,
е) датум (дан, мјесец и година) обављања риболова,
ж) мјесто риболова,
з) средства са којима се обавља риболов,
и) врста и количина уловљене рибе и

