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На основу члана 49. став 5. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ЦЈЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА, КОРИШЋЕЊА ДИВЉАЧИ И
УСЛУГА У ЛОВИШТУ

1. Овим цјеновником прописују се минималне цијене организационе таксе, одстрела, коришћења дивљачи и
услуга у ловишту које ловац плаћа кориснику ловишта.
2. Цијене у овом рјешењу исказане су у конвертибилним маркама и као такве примјењују се код обрачуна висине накнаде коју кориснику ловишта плаћају ловци чланови
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удружења које је корисник ловишта (у даљем тексту: матични ловац), инострани и домаћи ловци који нису чланови
удружења које је корисник ловишта (у даљем тексту: ловац).
3. Све цијене у овом рјешењу су са урачунатим ПДВ-ом.
4. Одстрел појединих врста дивљачи дозвољен је
вршити само одговарајућим ловачким оружјем и муницијом:
- медвједа и обичног јелена пушком са изолученом
цијеви калибра 6,85 mm и више и зрном најмање тежине
11 g,
- дивокозју, муфлонску дивљач и јелена лопатара
пушком са изолученом цијеви калибра 6 mm и више и зрном најмање тежине 6 g,
- срнећу дивљач пушком са изолученом цијеви калибра
5,6 mm и више и зрном најмање тежине 3,5 g,
- дивљу свињу пушком са изолученом цијеви калибра
6,85 mm и више и зрном најмање тежине 9 g и пушком сачмарицом употребом јединачног зрна,
- великог тетријеба мужјака пушком са изолученом
цијеви калибра 5,6 mm и тежином зрна већом од 2,6 g и
пушком сачмарицом, употребом сачме најмањег пречника
4 mm,
- пољску јаребицу, јаребицу камењарку, фазана, дивљу
патку и љештарку пушком сачмарицом и сачмом промјера
најмање 2,5 mm.
5. Дивљач није дозвољено ловити полуаутоматском ловачком пушком (сачмарица) чији магацин није редукован
на два метка, полуаутоматским ловачким карабином, војничким оружјем и војничком муницијом.
6. Дивљач високог лова разврстана је по полној и старосној структури.
7. Трофеји дивљачи оцјењују се према формули Међународног савјета за очување дивљачи и лова (у даљем тексту: CIC).
8. За сваку одстријељену трофејну дивљач издаје се
трофејни лист, а трофејима у медаљи по CIC категоризацији дефинишу се медаље: златна, сребрна или бронзана.
Ловцу и матичном ловцу припада трофеј одстријељене дивљачи.
9. У цијену дивљачи високог лова није урачуната цијена
меса, изузев ако то није прописано овим рјешењем. Месо
одстријељене дивљачи, ако га ловац жели купити, додатно
се обрачунава. За сваку врсту дивљачи појединачно прописано је на који начин месо треба да буде обрађено пред
вагање, као и цијена меса.
10. У цијену одстрела дивљачи ниског лова урачуната је
цијена меса, а ловцу припада одстријељена дивљач.
11. Код санитарног одстрела који врше стручна лица
не наплаћују се цијена одстрела, трофејна вриједност и
месо. У том случају евентуални трофеј и месо припадају
кориснику ловишта.
12. Дневна организациона такса обухвата:
- код лова срнеће, дивокозје, муфлонске и јеленске дивљачи, медвједа, вука и дивљих свиња: организацију лова,
улаз у ловиште, услуге стручног пратиоца, употребу ловних објеката (осим смјештајних) и обраду трофеја за транспорт,
- код лова великог тетријеба и љештарке: организацију
лова, улаз у ловиште и услуге стручног пратиоца,
- код дивљачи ниског лова: организацију лова и улаз у
ловиште.
13. Ловац и матични ловац не плаћају дневну организациону таксу и цијену одстрела у лову вука, лисице, куне
златице, куне бјелице, дивље мачке, јазавца и шакала у акцијама које организује корисник ловишта ради одржавања
подношљивог броја ових врста дивљачи, као и у лову одобреном на основу члана 17. Закона о ловству.
14. Матични ловац не плаћа дневну организациону таксу и цијену одстрела шакала, лисице, куне златице, куне
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бјелице, дивље мачке и јазавца у лову са чеке с циљем
смањивања прекобројне популације наведених предатора,
нити плаћа организациону таксу и цијену одстрела ових
врста уколико их одстријели у лову на другу врсту дивљачи.
15. СРНЕЋА ДИВЉАЧ (Capreolus capreolus)
Дневна организациона такса за лов срндаћа, срне и ланета износи 50 КМ.
15.1. СРНДАЋ
Трофејна вриједност срндаћа у CIC поенима, изражена
у КМ, износи:
- до 79,99 поена .........................................................280 КМ,
- од 80 до 99,99 поена, сваки поен .............................12 КМ,
- од 100 поена ............................................................520 КМ,
- од 100 до 104,99 поена ...........................................600 КМ,
- од 105 до 109,99 поена ...........................................690 КМ,
- од 110 до 114,99 поена ............................................730 КМ,
- од 115 до 119,99 поена ............................................945 КМ,
- од 120 до 129,99 поена, сваки сљедећи поен .......100 КМ,
- од 130 поена .........................................................1.945 КМ,
- преко 130 поена, сваки сљедећи поен ...................130 КМ.
За рањеног а непронађеног срндаћа ловац плаћа 50%
процијењене вриједности јединке (трофеј и месо).
Ловцу као трофеј припадају парогови срндаћа са лобањом.
15.2. СРНА И ЛАНЕ:
- цијена одстрела срне ................................................70 КМ,
- цијена одстрела ланета .............................................50 КМ.
За рањену а непронађену срну ловац плаћа 70 КМ.
За рањено а непронађено лане ловац плаћа 50 КМ.
Месо срнеће дивљачи у кожи, без утробе, главе и ногу
до кољена наплаћује се 10 КМ/kg, а без коже 15 КМ/kg.
16. ДИВОКОЗЈА ДИВЉАЧ (Rupicapra rupicapra)
Дневна организациона такса за лов дивојарца и дивокозе износи 100 КМ.
16.1. ДИВОЈАРАЦ
Трофејна вриједност дивојарца у СIС поенима, изражена у КМ, износи:
- до 69,99 поена .........................................................500 КМ,
- од 70 до 79,99 поена ...............................................660 КМ,
- од 80 до 84,99 поена ...............................................810 КМ,
- од 85 до 89,99 поена ............................................1.080 КМ,
- од 90 до 94,99 поена ............................................1.260 КМ,
- од 95 до 99,99 поена ............................................1.440 КМ,
- од 100 до 104,99 поена ........................................1.980 КМ,
- од 105 до 109,99 поена ........................................2.700 КМ,
- преко 110 поена, сваки сљедећи поен ...................200 КМ.
За рањеног а непронађеног дивојарца ловац плаћа
1.000 КМ.
16.2. ДИВОКОЗА
Трофејна вриједност дивокозе у СIС поенима, изражена
у КМ, износи:
- до 69,99 поена .........................................................500 КМ,
- од 70 до 79,99 поена ...............................................660 КМ,
- од 80 до 84,99 поена ...............................................810 КМ,
- од 85 до 89,99 поена ............................................1.080 КМ,
- од 90 до 94,99 поена ............................................1.260 КМ,
- од 95 до 99,99 поена ............................................1.980 КМ,
- од 100 до 104,99 поена ........................................2.700 КМ,
- од 105 поена, сваки сљедећи поен ........................200 КМ.
За рањену а непронађену дивокозу ловац плаћа 1.000 КМ.

45

27

Месо дивокозје дивљачи у кожи, без утробе, главе и ногу
до кољена наплаћује се 15 КМ/kg, а без коже 20 КМ/kg.
Као трофеј ловцу припадају рогови са лобањом од дивојарца и дивокозе.
17. МУФЛОНСКА ДИВЉАЧ (Ovis musimon)
Дневна организациона такса за лов муфлонске дивљачи
износи 80 КМ.
17.1. МУФЛОН
Трофејна вриједност муфлона у CIC поенима, изражена
у КМ, износи:
- до 139,99 поена .......................................................420 КМ,
- од 140 до 149,99 поена ...........................................640 КМ,
- од 150 до 159,99 поена ...........................................830 КМ,
- од 160 до 169,99 поена ........................................1.300 КМ,
- од 170 до 179,99 поена ........................................1.850 КМ,
- од 180 до 184,99 поена ........................................2.450 КМ,
- од 185 до 189,99 поена ........................................3.080 КМ,
- од 190 до 194,99 поена ........................................3.750 КМ,
- од 195 до 199,99 поена ........................................4.450 КМ,
- од 200 до 204,99 поена ........................................5.000 КМ,
- од 205 поена .........................................................5.500 КМ,
- преко 205 поена, сваки сљедећи поен ...................100 КМ.
За рањеног а непронађеног муфлона ловац плаћа 50%
процијењене вриједности примјерка (трофеј и месо).
Промашај муфлона плаћа се 200 КМ.
Ловцу као трофеј припадају рогови са лобањом.
17.2. ОВЦА И ЈАГЊЕ:
- цијена одстрела овце ..............................................150 КМ,
- цијена одстрела јагњета ...........................................80 КМ.
За рањену и непронађену овцу или јагње ловац плаћа 80 КМ.
Месо муфлонске дивљачи у кожи, без утробе, главе и
ногу до кољена наплаћује се 8 КМ/kg, а без коже 13 КМ/kg.
18. ОБИЧНИ ЈЕЛЕН (Cervus elaphus)
Дневна организациона такса за лов јеленске дивљачи
износи 100 КМ.
18.1. ОБИЧНИ ЈЕЛЕН
Трофејна вриједност обичног јелена у СIС поенима,
изражена у КМ, износи:
- до 119,99 поена .......................................................400 КМ,
- од 120 до 129,99 поена ...........................................700 КМ,
- од 130 до 139,99 поена ........................................1.000 КМ,
- од 140 до 149,99 поена ........................................1.600 КМ,
- од 150 до 159,99 поена ........................................2.100 КМ,
- од 160 до 169,99 поена ........................................2.600 КМ,
- од 170 до 174,99 поена ........................................3.200 КМ,
- од 175 до 179,99 поена ........................................3.700 КМ,
- од 180 до 184,99 поена ........................................4.600 КМ,
- од 185 до 189,99 поена ........................................5.400 КМ,
- од 190 до 194,99 поена ........................................6.400 КМ,
- од 195 до 199,99 поена ........................................7.500 КМ,
- од 200 до 204,99 поена ........................................8.000 КМ,
- од 205 до 209,99 поена ........................................8.500 КМ,
- од 210 поена .........................................................9.000 КМ,
- преко 210 поена, сваки сљедећи поен ...................100 КМ.
Промашај јелена наплаћује се 300 КМ.
За рањеног а непронађеног јелена ловац плаћа 50% процијењене вриједности примјерка (трофеј и месо).
Ловцу као трофеј припадају парогови са лобањом.
18.2. КОШУТА И ТЕЛЕ:
- цијена одстрела кошуте ..........................................150 КМ,
- цијена одстрела телета ...........................................100 КМ.
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За рањену а непронађену кошуту и теле ловац плаћа
100 КМ.
Месо јеленске дивљачи у кожи, без утробе, главе и ногу
до кољена наплаћује се 10 КМ/kg, а без коже 15 КМ/kg.
19. ЈЕЛЕН ЛОПАТАР (Dama dama)
Дневна организациона такса за лов јеленске дивљачи
износи 80 КМ.
19.1. ЈЕЛЕН ЛОПАТАР
Трофејна вриједност јелена лопатара у CIC поенима,
изражена у КМ, износи:
- од 110 поена.............................................................350 КМ,
- од 110 до 119,99 поена ............................................550 КМ,
- од 120 до 129,99 поена ...........................................850 КМ,
- од 130 до 139,99 поена ........................................1.300 КМ,
- од 140 до 149,99 поена ........................................2.050 КМ,
- од 150 до 159,99 поена ........................................2.700 КМ,
- од 160 до 164,99 поена ........................................3.300 КМ,
- од 165 до 169,99 поена ........................................4.300 КМ,
- од 170 до 174,99 поена ........................................5.900 КМ,
- од 175 до 179,99 поена ........................................6.600 КМ,
- од 180 поена .........................................................7.100 КМ,
- преко 180 поена, сваки сљедећи поен .....................80 КМ.
За рањеног а непронађеног јелена ловац плаћа 50% процијењене вриједности примјерка (трофеј и месо).
Ловцу као трофеј припадају парогови са лобањом.
19.2. КОШУТА И ТЕЛЕ:
- цијена одстрела кошуте ..........................................130 КМ,
- цијена одстрела телета .............................................80 КМ.
За рањену а непронађену кошуту и теле ловац плаћа
80 КМ.
Месо јеленске дивљачи у кожи, без утробе, главе и ногу
до кољена наплаћује се 12 КМ/kg, а без коже 17 КМ/kg.
20. МРКИ МЕДВЈЕД (Ursus arctos)
Дневна организациона такса за лов мрког медвједа
(мужјак и женка) износи 100 КМ.
Трофејна вриједност крзна мрког медвједа у СIС поенима, изражена у КМ, износи:
- до 149,99 поена ....................................................1.200 КМ,
- од 150 до 199,99 поена ........................................2.500 КМ,
- од 200 до 249,99 поена ........................................3.500 КМ,
- од 250 до 274,99 поена ........................................5.000 КМ,
- од 275 до 299,99 поена ........................................6.500 КМ,
- од 300 поена .........................................................8.000 КМ,
- преко 300 поена, сваки поен до 400 поена .............50 КМ,
- преко 400 поена, сваки сљедећи поен ...................100 КМ.
За рањеног а непронађеног мрког медвједа ловац плаћа
50% процијењене вриједности примјерка.
За промашај мрког медвједа ловац плаћа 500 КМ.
Ловцу као трофеј припадају лобања и крзно медвједа.
Вриједност меса мрког медвједа без утробе, крзна, главе и шапа износи 10 КМ/kg.
21. ВУК (Canis Lupus)
Дневна организациона такса за лов вука износи 100 КМ.
Трофејна вриједност крзна вука у СIС поенима, изражена у КМ, износи:
- до 109,99 поена .......................................................750 КМ,
- од 110 до 119,99 поена .........................................1.100 КМ,
- од 120 до 129,99 поена ........................................1.500 КМ,
- преко 130 поена, сваки сљедећи поен .....................50 КМ.
За рањеног а непронађеног вука ловац плаћа 500 КМ.
За промашај вука ловац плаћа 300 КМ.
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Ловцу као трофеј припадају лобања и крзно вука.
22. ВЕЛИКИ ТЕТРИЈЕБ (Tetrao urogallus)
Дневна организациона такса за лов великог тетријеба
(мужјакa) износи 100 КМ.
- цијена одстрела мужјака .....................................2.000 КМ.
За рањеног а непронађеног мужјака тетријеба ловац
плаћа 1.000 КМ.
За промашај мужјака тетријеба ловац плаћа 300 КМ.
Ловцу као трофеј припада одстријељена јединка великог тетријеба.
23. ЉЕШТАРКА (Тetrastes bonasia):
Дневна организациона такса за лов мужјака љештарке
износи 70 КМ.
- цијена одстрела мужјака ........................................100 КМ.
За рањеног а непронађеног мужјака љештарке ловац
плаћа 50 КМ.
Ловцу као трофеј припада одстријељена јединка
љештарке.
24. ДИВЉА СВИЊА (Sus scrofa)
Дневна организациона такса појединачног лова дивљих
свиња износи 60 КМ.
24.1. ВЕПАР
Трофејна вриједност вепра у СIС поенима, изражена у
КМ, износи:
- од 79,99 поена .........................................................180 КМ,
- од 80 до 99,99 сваки поен .........................................12 КМ,
- од 100 поена ............................................................430 КМ,
- од 100 до 109,99 поена, сваки поен .........................25 КМ,
- од 110 поена.............................................................680 КМ,
- од 110 до 114,99 поена, сваки поен .........................50 КМ,
- од 115 поена.............................................................930 КМ,
- од 115 до 119,99 поена, сваки поен .........................75 КМ,
- од 120 поена .........................................................1.305 КМ,
- преко 120 поена, сваки поен ..................................100 КМ.
За рањеног а непронађеног вепра ловац плаћа износ од
300 КМ, који се увећава за 50% процијењене тежине меса.
Као трофеј вепра ловцу припадају кљове.
Месо вепра у кожи, без утробе, главе и ногу до кољена
плаћа се 4 КМ/kg.
24.2. КРМАЧА:
- цијена одстрела крмаче ..........................................250 КМ.
Ловцу припада одстријељени примјерак без обавезе
плаћања цијене меса.
За рањену а непронађену крмачу ловац плаћа 100 КМ.
24.3. НАЗИМЕ И ПРАСЕ
За одстрел назимета и прасета ловац плаћа 120 КМ.
Ловцу припада одстријељени примјерак без обавезе
плаћања цијене меса.
24.4. ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ СА ЧЕКЕ
Ако се одстрел дивљих свиња врши са чека, ловац
плаћа цијене утврђене у подт. 24.1, 24.2. и 24.3. ове тачке, а
ловцу припада одстријељени примјерак крмаче, назимета и
прасета без обавезе плаћања цијене меса.
Ако се одстрел дивљих свиња врши са чека, ловац промашај плаћа 100 КМ.
24.5. ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ ПОГОНОМ И ПРИГОНОМ
Лов погоном и пригоном на дивље свиње организује се
за групе од три до десет ловаца.
Дневна организациона такса по групи, ако ловци нису
чланови ловачког удружења које је корисник ловишта, односно матичног удружења, износи 300 КМ.
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У ову цијену урачунати су организација лова, улаз у ловиште, услуге погонича и обрада трофеја (за вепра).
Цијене одстријељених дивљих свиња погоном и пригоном су сљедеће:
- за крмачу ..................................................................250 КМ,
- за назиме и прасе ....................................................120 КМ,
- за вепра ............. по трофејној вриједности и цијени меса.
Ловцу припада одстријељени примјерак крмаче, назимета и прасета без обавезе плаћања меса.
Трофејна вриједност вепра и месо наплаћују се по вриједностима CIC поена наведеним у подтачки 24.1. ове тачке.
25. НИСКА ДИВЉАЧ
Дневна организациона такса по ловцу износи 20 КМ.
Цијена одстрела по врстама дивљачи износи:
- зец ...............................................................................55 КМ,
- фазан ..........................................................................20 КМ,
- јаребица пољска ........................................................25 КМ,
- јаребица камењарка ..................................................25 КМ,
- дивља патка глувара .................................................10 КМ,
- дивља патка крџа ......................................................10 КМ,
- дивља гуска ...............................................................20 КМ,
- препелица, дивљи голуб, грлица, мала бекасина .....7 КМ,
- шумска шљука...........................................................10 КМ,
- црна лиска..................................................................10 КМ.
Одстријељена дивљач припада ловцу.
26. КРЗНАШИЦЕ
Дневна организациона такса по ловцу износи 80 КМ.
Ако ловац у лову на другу дивљач одстријели неку од
ових врста, не плаћа дневну организациону таксу.
Цијена одстрела по врстама дивљачи износи:
- одстрел шакала........................................................100 КМ,
- одстрел лисице ..........................................................40 КМ,
- одстрел дивље мачке ..............................................180 КМ,
- одстрел јазавца ..........................................................50 КМ,
- одстрел куне златице ................................................80 КМ,
- одстрел куне бјелице ................................................50 КМ.
Ловцу као трофеј припада одстријељена јединка.
27. За остале услуге у лову које корисник ловишта пружа ловцу, а које нису укључене у дневну организациону
таксу (нпр. коришћење теренског аутомобила, трактора,
чамца, коња, паса, погонича, носача, веслача, видео и фото-снимања дивљачи и ловишта, смјештаја и сл.), цијену
одређује корисник ловишта.
28. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и
услуга у ловишту (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 40/11 и 98/13).
29. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-457/21
29. априла 2021. године
Бања Лука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

864
На основу члана 18. Закона о гасу (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 22/18 и 15/21) и члана 6. Правилника о полагању стручног испита из области гасне технике
(“Службени гласник Републике Српске”, број 82/20), министар енергетике и рударства у т в р ђ у ј е

ЛИСТУ
ИСПИТИВАЧА У КОМИСИЈАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ
СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ГАСНЕ ТЕХНИКЕ

1. Утврђује се Листа испитивача за комисије за полагање стручног испита у области гасне технике.

45
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а) Испитивачи посебног дијела стручног испита су:
- Славо Крајишник, дипл. инж. машинства,
- Гавро Сладоје, дипл. инж. машинства,
- Маја Мркић Босанчић, дипл. инж. машинства,
- Драган Мањак, дипл. инж. машинства,
- Љубо Гламочић, дипл. инж. машинства,
- Дијана Видовић, дипл. инж. машинства, и
- Горан Ашоња, дипл. инж. машинства.
б) Испитивачи општег дијела стручног испита су:
- Моника Грујић, дипл. правник,
- Милорад Векић, дипл. правник,
- Саша Савичић, дипл. правник, и
- Сања Мандић, дипл. правник.
2. За секретара Комисије за полагање стручног испита
у области гасне технике именује се Вања Зрнић, а Милица
Петковић за замјеника секретара.
3. Листа испитивача утврђује се на период од двије године.
4. Ова листа објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.06/153-863/21
15. априла 2021. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

865
На основу члана 10. Закона о вјештацима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/17),
Министарство правде Републике Српске с а ч и њ а в а

ДОПУНУ
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА

Допуњава се Јединствена листа вјештака, број:
08.020/704-144/20, од 27.10.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 110/20), како слиједи:
1. ВЈЕШТАЦИ ЕКОНОМСКЕ ОБЛАСТИ
298. Милан (Јово) Тадић, Ул. Југ Богдана 57/8, Добој,
доктор економских наука, телефон број: 065/638-398, Рјешењем број: 08.020/704-84/20, од 24.12.2020. године, именован за вјештака економске области,
299. Синиша (Слободан) Рајковић, Булевар војводе Степе Степановића 175 Д, Бања Лука, доктор економских наука, телефон број: 065/773-040, Рјешењем број: 08.020/7046/21, од 2.2.2021. године, именован за вјештака економске
области,
300. Драган (Јово) Микеревић, Николе Пашића 34/11,
Бања Лука, доктор економских наука, телефон број: 065/883097, Рјешењем број: 08.020/704-268/20, од 24.12.2020. године, именован за вјештака економске области.
Број: 08.020/704-144/20
10. маја 2021. године
Бањалука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

866
На основу члана 10. Закона о вјештацима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
74/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар правде, 28. априла, у т в р ђ у ј е

ДОПУНУ
ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА

У Листи вјештака, број: 08.020-704-144/20, од
27.10.2020. године, објављеној у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 11/20, у дијелу 4) ВЈЕШТАЦИ ЗА
ОБЛАСТ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА

