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На основу члана 65. став 5. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА, УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ
И КОРИШЋЕЊА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ
И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛОВСТВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми, услови и
начин додјеле и коришћења намјенских средстава за развој
и унапређивање ловства, те очување и побољшање квалитета ловних ресурса (у даљем тексту: намјенска средства за
унапређивање ловства).
Члан 2.
(1) Намјенска средства за унапређивање ловства у Републици Српској додјељује Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).
(2) Намјенска средства за унапређивање ловства користе се на начин и за намјене које су прописане овим правилником.
Члан 3.
(1) Право на намјенска средства за унапређивање ловства имају корисници посебних и спортско-рекреационих
ловишта у Републици Српској (у даљем тексту: корисници) који имају закључен уговор са Министарством о додјели посебног или спортско-рекреационог ловишта на коришћење на период од десет година и који су за претходну
ловну годину измирили све обавезе према Министарству
прописане Законом о ловству и уговором о додјели ловишта на коришћење.
(2) Намјенска средства за унапређивање ловства користе се за реализацију сљедећих пројеката:
1) узгој дивљачи: изградња ловно-узгојних и ловнотехничких објеката,
2) заштита дивљачи: набавка опреме и средстава за заштиту дивљачи,
3) насељавања и уношење дивљачи у ловиште,
4) научноистраживачки и стручни рад из области ловства,
5) развој ловног туризма и ловачке етике,
6) унапређивање ловне кинологије,
7) подизање узгајалишта за дивљач,
8) за пројекте који имају за циљ развој и унапређивање
ловства.
(3) Министарство утврђује приоритете за додјелу
намјенских средстава за унапређивање ловства планом
утрошка намјенских средстава за унапређивање ловства
за текућу годину, на који сагласност даје Влада Републике
Српске.
Члан 4.
(1) Захтјев за додјелу намјенских средстава за унапређивање ловства подноси се на Обрасцу 1, који се налази у
Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана корисници прилажу
сљедећу документацију:
1) пројекат за унапређивање ловства (у даљем тексту:
пројекат), са детаљном калкулацијом трошкова са ПДВ-ом
за све врсте послова који ће се финансирати у текућој години, са табеларним приказом рекапитулације планираних/
извршених радова у писаном и електронском облику и попуњену табелу скраћене верзије пројекта, која се налази на
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Обрасцу 2 у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов
саставни дио,
2) рјешење о регистрацији у надлежном суду, односно
доказ о посљедњој статусној промјени,
3) потврду о регистрацији у Пореској управи Републике
Српске и јединствени идентификациони број (ЈИБ),
4) биланс стања и биланс успјеха за претходну годину,
5) доказ о измиреним пореским обавезама и доприносима, не старији од три мјесеца,
6) потврду банке о солвентности/ликвидности рачуна,
7) изјаву о непостојању сукоба интереса,
8) изјаву одговорног лица да са поднесеним пројектом
није претходно користило средства за исте намјене из буџета Републике Српске, буџета или другог извора локалне
заједнице и међународних пројеката,
9) изјаву о тачности наведених података и прихватању
одговорности, која се налази у Прилогу 3. овог правилника,
који чини његов саставни дио,
10) мишљење Ловачког савеза Републике Српске о
доприносу пројекта.
(3) Сва потребна документа из става 2. овог члана достављају се у оригиналу или овјереној копији код надлежне
институције и не могу бити старија од шест мјесеци.
Члан 5.
Захтјев за додјелу намјенских средстава за унапређивање ловства са документацијом прописаном чланом 4.
став 2. овог правилника корисници подносе Министарству
путем Ловачког савеза Републике Српске најкасније до 30.
јула текуће године.
Члан 6.
(1) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) рјешењем именује комисију
од три члана за спровођење поступка и за избор пројекта
за додјелу намјенских средстава за унапређивање ловства
из реда запослених у Министарству (у даљем тексту: Комисија).
(2) Рјешењем о именовању Комисије одређују се њен
састав и задатак рада Комисије.
(3) Начин и поступак рада Комисије уређује се пословником о раду, који доноси предсједник Комисије.
Члан 7.
(1) Комисија о свом раду води записник.
(2) Записник садржи: вријеме и мјесто отварања захтјева,
предмет пројекта, имена присутних чланова Комисије, назив
подносиоца пријаве, констатацију у вези са комплетношћу
и исправношћу захтјева и пројекта, као и списак корисника који нису доставили благовремено захтјев, комплетан и
исправно попуњен захтјев и списак подносилаца захтјева
који не испуњавају услове прописане овим правилником.
(3) Записник потписују сви чланови Комисије, од којих
је један члан истовремено и записничар.
Члан 8.
Благовремено достављене захтјеве корисника са приложеном документацијом прописаном чланом 4. став 2. овог
правилника Комисија разматра и врши њихово бодовање.
Члан 9.
Пројекти за додјелу намјенских средстава за унапређивање ловства бодују се према прописаним критеријумима
који су наведени у табели у Прилогу 4. овог правилника.
Члан 10.
(1) Комисија, након обраде захтјева, приступа бодовању
пројеката за додјелу намјенских средстава за унапређивање
ловства и задржава право да затражи додатна образложења
и ревидирање пројеката од подносиоца захтјева, уз могућност измјене износа тражених средстава у складу са одобреном врстом посла.
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(2) Комисија, након извршених усаглашавања из става
1. овог члана, сачињава ранг-листу достављених пројеката и израђује извјештај о раду са приједлогом изабраних
пројеката и номиналним износима по поједином пројекту,
који доставља министру.
(3) Сви пројекти који остваре пет и мање бодова сматрају се неуспјешним и неће бити узимани у даље разматрање, а о томе Министарство подносиоца захтјева обавјештава писменим путем.
(4) У случају истог укупног броја бодова, предност у
додјели средстава имају пројекти оних корисника који нису
били у претходном периоду корисници намјенских средстава за унапређивање ловства.
Члан 11.
На основу приједлога Комисије, министар доноси
рјешење о избору пројеката и одобреним средствима за
унапређивање ловства, које је коначно, а на основу којег
Министарство са корисницима средстава закључује уговор
о коришћењу намјенских средстава за унапређивање ловства (у даљем тексту: Уговор).
Члан 12.
Уговор садржи: уговорне стране, обим и врсту радова,
назив и локацију мјеста извођења радова, износ одобрених
средстава по појединим врстама радова, укупан износ одобрених средстава, услове и начин коришћења средстава,
рокове за извођење радова по пројекту са роковима пријема
извршених радова, рокове извјештавања корисника средстава, начин контроле намјенског коришћења средстава,
као и остала међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 13.
(1) Министарство обавјештава писаним путем и на интернет страници Министарства подносиоце захтјева о резултатима додјеле намјенских средстава за унапређивање
ловства за текућу годину.
(2) Исплата намјенских средстава за унапређивање
ловства врши се директним плаћањем на трансакционе, односно жиро рачуне корисника.
(3) Намјенска средства за унапређивање ловства су
бесповратна уколико се користе у складу са Уговором и
пројектом на основу којег су одобрена.
Члан 14.
(1) Корисници су дужни да у складу са роковима из Уговора доставе Министарству Извјештај о реализацији активности и Извјештај о намјенском утрошку средстава.
(2) Извјештај о реализацији активности је у слободној
форми.
(3) Извјештај о намјенском утрошку средстава попуњава се на Обрасцу 3, који је наведен у Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни дио, а треба да буде документован са рачунима, уговорима, окончаним ситуацијама
и доказима о извршеним уплатама.
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Члан 15.
(1) Корисници су дужни да реализују активности у роковима утврђеним Уговором за намјену одобреног пројекта.
(2) Корисници су дужни да писменим путем обавијесте
Министарство о свим околностима које угрожавају успјешну реализацију Уговора.
Члан 16.
(1) Министарство врши контролу и мониторинг утрошка намјенских средстава за унапређивање ловства.
(2) Надзор над утрошком средстава за унапређивање
ловства врши Републичка управа за инспекцијске послове
– Шумарска инспекција.
Члан 17.
(1) Министарство може раскинути Уговор уколико
се утврди да корисник намјенска средства за унапређивање ловства користи супротно намјенама утврђеним
овим правилником, односно уколико се у току поступака из члана 16. овог правилника или на било који други
начин утврди да корисник не испуњава своје уговорне
обавезе.
(2) У случају ненамјенског коришћења средстава, корисник је дужан да изврши враћање ненамјенски утрошених средстава у буџет Републике Српске, заједно са припадајућом законском затезном каматом у року од 30 дана
од дана пријема захтјева о поврату ненамјенски утрошених
намјенских средстава.
(3) У случају да корисник не утроши одобрена средства
или да дјелимично утроши намјенска средства за унапређивање ловства, дужан је да изврши поврат средстава у року
од 30 дана од дана пријема захтјева о поврату неутрошених
намјенских средстава за унапређивање ловства.
(4) У случајевима из ст. 2. и 3. овог члана корисник
може поднијети нову пријаву за додјелу намјенских средстава за унапређивање ловства тек након измирења свих
обавеза проистеклих из претходног уговора, односно поврата средстава у буџет Републике Српске.
(5) За питања штетних посљедица која нису уређена
Уговором примјењују се одредбе Закона о облигационим
односима.
(6) Корисници су дужни чувати документацију на
основу које су остварили право на намјенска средства за
унапређивање ловства најмање три године од дана правдања утрошка ових средстава.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-574/18
6. јуна 2018. године
Бањалука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
ПРИЛОГ 1.
ОБРАЗАЦ 1

Влада Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука
тел.: 051/338-415, факс: 051/338-508
ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛОВСТВА И ОЧУВАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЛОВНИХ РЕСУРСА
Општи подаци
Пуни назив подносиоца пријаве / име и презиме
Сједиште подносиоца пријаве / адреса становања
Основна дјелатност
ЈИБ
Број жиро рачуна
Назив банке, сједиште, филијала
Овлашћено лице корисника ловишта
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Контакт особа
Број телефона
Број телефакса
E-mail
В А Ж Н А Н А П О М Е Н А:
Обавезно је приложити сва документа наведена у конкурсу.
Напомена: уколико тражени подаци захтијевају више простора од предвиђеног, податке допунити на додатном документу и приложити уз овај образац.
Мјесто:
Датум:

(М. П.)

Одговорно лице корисника
(име и презиме, потпис)
ПРИЛОГ 2.
ОБРАЗАЦ 2

Влада Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука
тел.: 051/338-415; факс: 051/338-508
СКРАЋЕНА ВЕРЗИЈА ПРОЈЕКТА
Опис пројекта
Врста посла у складу са пројектом за унапређивање ловства
Кратак опис пројекта – врста, циљеви и обим послова
Пројектне фазе
Очекивани резултати – дугорочни утицај и одрживост
Број учесника пројекта
Износ средстава потребних за реализацију пројекта
Вријеме реализације пројекта
Планиран медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси, извјештавање штампе и други начини презентације)
Да ли су оправдана претходно намјенски додијељена средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде?
Напомена: уколико тражени подаци захтијевају више простора од предвиђеног, податке допунити на додатном документу и приложити уз овај образац.
* За пројекте који се реализују по фазама потребно је доставити податке о оправданости улагања по фазама реализације пројекта,
колико траје свака фаза и које финансиране активности улазе у сваку фазу пројекта са датумом почетка, те укупно трајање сваке фазе
пројекта.
** За пројекте који су у фази реализације потребно је доставити доказе о обезбјеђењу извора финансирања.
*** Сваку страну скраћене верзије пројекта подносилац пројекта мора потписати и овјерити.
Мјесто:
Датум:

(М. П.)

Одговорно лице корисника
(име и презиме, потпис)
ПРИЛОГ 3.

ИЗЈАВА
О ТАЧНОСТИ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА И ПРИХВАТАЊУ ОДГОВОРНОСТИ
1. Да су сви подаци наведени у програму/пројекту тачни;
2. Да ће намјенски утрошити додијељена средства;
3. Да ће доставити извјештај о реализацији пројекта;
4. Да ће омогућити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде контролу над реализацијом пројекта;
5. Да ће на пројекту бити назначено да је реализацију тог пројекта (су)финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске;
6. Да ће Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде доставити примјерак штампаног материјала реализованог пројекта
(публикација, CD и слично).
Ова изјава сматра се прихваћеном под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу стављањем печата и потписа одговорног лица корисника.
Датум:
________________________

(М. П.)

Потпис:
________________________
ПРИЛОГ 4.

Број критеријума
1.

Опис – назив критеријума
Припремљеност пројекта:
Припремљеност стручне и техничке документације према нормама и стандардима у
ловству
Квалитет понуђеног рјешења који садржи нижу калкулативну цијену по јединици мјере

Могући број бодова
1–3
1–5
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
2.

3.

52
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Допринос пројекта реализацији циљева дефинисаних Законом о ловству и стратешким
документима у шумарству и ловству
Степен самофинансирања
Без самофинансирања
Обезбијеђено учешће сопствених средстава у износу до 9,99%
Обезбијеђено учешће сопствених средстава у износу од 10% до 19,99%
Обезбијеђено учешће сопствених средстава у износу од 20% до 29,99%
Обезбијеђено учешће сопствених средстава у износу преко 30%

Укупно:

1–3

0
1
2
3
4
15
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ПРИЛОГ 5.
ОБРАЗАЦ 3
Корисник средстава: _______________________________
Број уговора и назив пројекта: ______________________
Период од __________________до_______________ 20___. године
Износ дозначених средстава:________________________________________
Извјештај о утрошку намјенских средстава за унапређивање ловства
Редни број

Опис расхода

Планирано по
пројекту

Одобрено по
уговору

Расходи на основу коришћења робе и услуга
Расходи за утрошену енергију
Расходи на утрошени транспорт
Расходи за режијски материјал
Расходи за стручне услуге
Издаци за набавку опреме
Издаци за нефинансијску
имовину
Укупни расходи:
Списак достављене документације за правдање финансијских издатака:
Број и датум рачуна/уговора
Опис утрошка
Редни број
Позиција из уговора
извода и исплатнице
средстава
1
2
3
4
Укупно:

(М. П.)
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На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у
Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”,
број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар
пољопривреде, шумарства и водопривредe д о н о с и

П Р О Г РА М
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ
КАРАНТИНСКИХ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У
РЕГИСТРОВАНИМ РАСАДНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин
обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством
карантинских штетних организама у регистрованим расадницима у Републици Српској у 2018. години.

Утрошено

Остало неутрошено

Износ у КМ

Напомена

Одговорно лице
_______________

Члан 2.
(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, односно одсуства карантинских штетних организама на мјестима производње садног материјала, племки и подлога у
регистрованим расадницима и изолационом појасу у Републици Српској.
(2) Циљ посебног надзора је и испуњавање фитосанитарних услова за производњу, премјештање, промет и извоз
садног материјала воћа.
Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантинских штетних организама у производњи садног материјала воћа спроводи се на цијелој територији Републике Српске.
(2) Посебан надзор и мјере надзора спроводе Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске (у даљем тексту: Инспекторат) и институције које
имају овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за спровођење послова од јавног
интереса у области дијагностике штетних организама и
заштите здравља биља (у даљем тексту: овлашћене институције).

