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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА
КОРИШЋЕЊА И НАЧИНУ САКУПЉАЊА ОСТАЛИХ
ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
У Правилнику о условима коришћења и начину сакупљања осталих шумских производа (“Службени гласник
Републике Српске”, број 116/20) у члану 3. у ставу 5. ријеч:
“једног” замјењује се ријечју: “два”.
Члан 2.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Комерцијални сакупљачи који су добили дозволу
за коришћење дужни су да обавијесте организациони дио
корисника на чијем се подручју врши сакупљање о планираним активностима на дневном нивоу, и то: вријеме уласка
на локалитет који је планиран за сакупљање осталих шумских производа, број обучених сакупљача који ће вршити
сакупљање осталих шумских производа на локалитету, као
и вријеме изласка са локалитета.
(2) Организациони дио корисника дужан је да преко
својих овлашћених лица врши контролу и надзор над коришћењем осталих шумских производа.
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(3) Прије стављања у промет осталих шумских производа организациони дио корисника комерцијалним сакупљачима издаје отпремницу за остале шумске производе.
(4) Мјесто издавања отпремнице је локација гдје комерцијални сакупљачи преузимају остале шумске производе
од обучених сакупљача.
(5) Комерцијални сакупљачи дужни су обавијестити
овлашћено лице корисника шума о времену и локалитету
гдје ће се вршити преузимање производа с циљем издавања
отпремнице.
(6) Остали шумски производи који се у промету затекну
без отпремнице одузеће се од стране организационог дијела корисника уз издавање одговарајуће потврде.
(7) Свако сакупљање осталих шумских производа које
се врши супротно одредбама овог правилника сматраће се
нелегалним.”.
Члан 3.
У Прилогу 4. ријечи: “Лаванда (Lavandula angustifolia
Mill.), (плантажа),” и “Шипурак (Rosa canina L.)” бришу се.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број:12.06.1-332-368/21
23. априла 2021. године
Бања Лука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

831
На основу члана 9. став 2. 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

НАРЕДБУ
О ВРЕМЕНУ ЛОВА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ

1. Ловостајем заштићену дивљач дозвољено је ловити у времену:
1) висока дивљач:
- мрки медвјед (Ursus arctos L.) ..............................................................................................................од 1. октобра до 15. маја,
- срна (Capreolus capreolus L.):
срндаћ .................................................................................................................................................. од 1. маја до 30. септембра,
срна лане ............................................................................................................................................. од 1. октобра до 31. јануара,
- дивокоза (Rupicapra rupicapra L.):
дивојарац .............................................................................................................................................. од 1. августа до 31. јануара,
дивокоза јаре ................................................................................................................................од 1. септембра до 31. децембра,
- јелен обични (Cervus elaphus L.):
јелен ................................................................................................................................................. од 1. септембра до 31. јануара,
кошута теле ................................................................................................................................... од 16. септембра до 31. јануара,
- јелен лопатар (Dama dama L.):
јелен ................................................................................................................................................. од 1. септембра до 31. јануара,
кошута теле ................................................................................................................................... од 16. септембра до 31. јануара,
- муфлон (Ovis aries musimon Pall.):
муфлон ..............................................................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
овца и јагње .................................................................................................................................... од 1. септембра до 31. јануара,
- велики тетријеб (Tetrao urogallus L.) - мужјак ..................................................................................... од 15. марта до 20. маја;
2) ниска дивљач:
- зец (Lepus europaeus Pall.) ..............................................................................................................од 1. октобра до 5. децембра,
- пух велики (Glis glis L.)................................................................................................................ од 15. августа до 1. децембра,
- нутрија (Myocastor coypus Mol.) ................................................................................................. од 1. октобра до 29. фебруара,
- фазан (Phasianus spp. L.):
пијевац и кока из слободне природе ............................................................................................. од 15. септембра до 5. јануара,
пијевац и кока из вјештачког узгоја ...............................................................................................од 15. септембра до 31. марта,
- препелица (Coturnix coturnix L.) .................................................................................................. од 1. августа до 31. децембра,
- јаребица камењарка (Alectoris graeca Meissn.) .......................................................................... од 15. септембра до 5. јануара,
- јаребица пољска (Perdix perdix L.) ............................................................................................. од 15. септембра до 5. јануара,
- љештарка (Bonasa bonasia L.) - мужјак ...................................................................................од 1. септембра до 31. децембра,
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- шљуке: шумска (Scolopax rusticola L.) и бекасина (Gallinago gallinago L.) .............................од 1. августа до 29. фебруара,
- голуб гривњаш (Columba palumbus L.) ....................................................................................... од 1. августа до 31. децембра,
- грлица (Streptoopelia turtur L.) ..................................................................................................... од 1. августа до 31. децембра,
- гугутка (Streptopelia decaocto L.) ................................................................................................. од 1. августа до 31. децембра,
- голуб обични (Columba livia L.) .................................................................................................. од 1. августа до 31. децембра,
- дивље патке: глувара (Anas platyrhynchos L.), кржуља (Anas crecca L.),
ластарка (Anas acuta L.), пупчаница (Anas querquedula L.), риђоглава
(Aythya ferina L.) и звиждарка (Anas penelope L.) ....................................................................од 1. септембра до 29. фебруара,
- црна лиска (Fulica atra L.) ...................................................................................................... од 1. септембра до 29. фебруара,
- дивље гуске: обична (Anser anser L.), глоговњача (Anser fabalis Lath.) и
лисаста (Anser albifrons Scop.) .................................................................................................. од 1. септембра до 29. фебруара.
2. Незаштићену дивљач дозвољено је ловити у времену:
1) висока дивљач:
- вук (Canis lupus L.):
мужјак ...............................................................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
женка и млади.........................................................................................................................................од 1. јула до 29. фебруара,
- дивља свиња:
вепар и назиме од 1. јануара до 31. децембра,
крмача и прасе .......................................................................................................................................... од 1. јула до 15. јануара;
2) ниска дивљач:
- јазавац (Meles meles L.) .................................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- куна златица (Martes martes L.) ....................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- куна бјелица (Martes foina Ehr.) ....................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- шакал (Canis aureus L.) ..................................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- лисица (Vulpes vulpes L.)...............................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- ракунопас (Nyctereutes procyonoides Gray) .................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- мунгос (Mungos mungo Gmel.) .....................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- твор обични (Mustela putorius L.) .................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- бизамски пацов, ондатра (Ondatra zibethicus L.) ........................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- врана сива (Corvus corone cornix L.) ............................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- сврака (Pica pica L.) .......................................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- чавка (Corvus monedula L.) ..........................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- гачац (Corvus frugilegus L.) ...........................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- креја, шојка (Garrulus glandarius L.) .............................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- љешникара (Nucifraga coryocatactes L.) ......................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- чапља сива (Ardea cinerea L.) .......................................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- велики корморан (Phalacrocorax carbo L.) ...................................................................................од 1. јануара до 31. децембра,
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis L.) .........................................................................................од 1. октобра до 31. децембра,
- кобац птичар (Accipiter nisus L.) .................................................................................................од 1. октобра до 31. децембра.
3. У тачки 2. у подтачки 2) у алинејама од 1. до 17. ове наредбе код врста које се лове од 1. јануара до 31. децембра
забрањено је ловити женку док је високобређа, односно док носи јаја и лежи на њима, као и док одгаја младунце.
4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о времену лова ловостајем заштићене дивљачи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/10, 65/18 и 94/19).
5. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-385/21
29. априла 2021. године
Министар,
Бањалука
Др Борис Пашалић, с.р.
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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 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

П Р О Г РА М
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ
КАРАНТИНСКИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА (IMPATIENS
NECROTIC SPOT TOSPOVIRUS, PEPINO MOSAIC VIRUS
И TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS) НА ПОДРУЧЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводe, извори и начин

обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством
Impatiens necrotic spot tospovirus - проузроковача вируса
некротичне пјегавости импатијенса, Pepino mosaic virus
- проузроковача мозаика пепина и Tomato yellow leaf curl
virus - проузроковача жуте увијености листа парадајза на
подручју Републике Српске у 2021. години.
Члан 2.
(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства,
односно одсуства карантински штетних организама
Impatiens necrotic spot tospovirus - проузроковача вируса некротичне пјегавости импатијенса (у даљем тексту:
INSV), Pepino mosaic virus - проузроковача мозаика пепина (у даљем тексту: PepMV) и Tomato yellow leaf curl virus
- проузроковача жуте увијености листа парадајза (у даљем
тексту: TYLCV) на мјестима уласка пошиљки биљака домаћина које се увозе у Републику Српску, на мјестима
производње расада биљака домаћина, на пољопривред-

