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На осно ву чла на 42. став 3. За ко на о лов ству (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 60/09) и чла на 82. став
2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар по љо при вре -
де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ ПРО ЉЕЋ НОГ ПРЕ БРО ЈА ВА ЊА ДИ ВЉА ЧИ,
СА ДР ЖА ЈУ, НА ЧИ НУ И НО СИ О ЦИ МА ИЗ РА ДЕ ЛОВ НЕ

ОСНО ВЕ, ПРИ ВРЕ МЕ НОГ ГО ДИ ШЊЕГ ПЛА НА 
КО РИ ШЋЕ ЊА ЛО ВИ ШТА, ГО ДИ ШЊЕГ ПЛА НА 

КО РИ ШЋЕ ЊА ЛО ВИ ШТА И ЕВИ ДЕН ЦИ ЈИ 
О РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРЕД ВИ ЂЕ НИХ МЈЕ РА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

(1) Овим пра вил ни ком про пи су ју се: на чин про љећ ног
пре бро ја ва ња ди вља чи, са др жај, на чин и но си о ци из ра де
лов не осно ве, при вре ме ног го ди шњег пла на ко ри шће ња
ло ви шта, го ди шњег пла на ко ри шће ња ло ви шта и еви ден -
ци ја о ре а ли за ци ји пред ви ђе них мје ра.

(2) Лов на осно ва, при вре ме ни го ди шњи план ко ри шће -
ња ло ви шта и го ди шњи план ко ри шће ња ло ви шта, осим
функ ци је за шти те и очу ва ња би о ло шке и еко ло шке рав но -
те же при род них ста ни шта ди вља чи, мо ра ју оси гу ра ти одр -
жи во ко ри шће ње ло ви шта, те одр жа ва ње би о ло шке ра зно -
вр сно сти ге но фон да ди вља чи и дру гих вр ста. 

(3) Ко ри шће ње ло ви шта не сми је ште ти ти дру гим еко -
си сте ми ма.

Члан 2.

Под из ра дом лов не осно ве, при вре ме ног го ди шњег
пла на ко ри шће ња ло ви шта и го ди шњег пла на ко ри шће ња
ло ви шта из чла на 1. став 1. овог пра вил ни ка под ра зу ми је -
ва се:

а) утвр ђи ва ње вр ста ди вља чи ко је стал но или по вре ме -
но на се ља ва ју ло ви ште и ко је се уз га ја ју као основ на вр ста
ди вља чи за ви сно од на мје не ло ви шта, 

б) утвр ђи ва ње лов но про дук тив них по вр ши на за
основ не вр сте ди вља чи у ло ви шту, 

в) утвр ђи ва ње бо ни те та ста ни шта за основ не вр сте ди -
вља чи, 

г) утвр ђи ва ње ка па ци те та ло ви шта за основ не вр сте
ди вља чи и 

д) бри га о дру гим вр ста ма ди вља чи у ло ви шту ко је бит -
но ути чу на ко ри шће ње лов ног ре сур са и би о ло шке ра зно -
вр сно сти ге но фон да ди вља чи.

Члан 3.

У га здо ва њу ло ви штем, у сми слу овог пра вил ни ка, ко -
ри сте се пој мо ви са сље де ћим зна че њем:

а) лов на го ди на је пе ри од од 1. апри ла те ку ће го ди не до
31. мар та на ред не го ди не, 

б) основ ни фонд ди вља чи или ма тич ни фонд ди вља чи
пред ста вља про љећ но број но ста ње ди вља чи у ло ви шту
ко је се оба ве зно утвр ђу је до 31. мар та за на ред ну лов ну го -
ди ну, 

в) ре про дук ци о ни фонд је број ди вља чи, спо соб не за
ре про дук ци ју, на по чет ку лов не го ди не, 

г) мла дун чад је ди вљач ста ро сти до кра ја пр ве лов не
го ди не, осим код ме двје да ко ји је мла дун че и то ком дру ге
лов не го ди не, 

д) под мла дак је ди вљач то ком дру ге лов не го ди не, осим
код ме двје да ко ји је под мла дак у тре ћој лов ној го ди ни, 

ђ) ре дов ни од стрел је из лу чи ва ње здра вих и нор мал но
раз ви је них гр ла из по пу ла ци је ди вља чи, 

е) уз гој ни од стрел је из лу чи ва ње уз гој но ма ње ври јед -
них или не по жељ них гр ла из по пу ла ци је круп не ди вља чи
у скло пу оба вља ња ре дов ног од стре ла у скла ду с ци љем
га здо ва ња по пу ла ци јом, 

ж) ре дук ци о ни од стрел је из лу чи ва ње пре ко број них је -
дин ки из по пу ла ци је, ко ји је ве ћи од утвр ђе ног еко ном ског
ка па ци те та, 

з) са ни тар ни од стрел је из лу чи ва ње бо ле сних, по ври је -
ђе них или ра ње них је дин ки из по пу ла ци је ди вља чи, 

и) от пад под ра зу ми је ва укла ња не је дин ке из по пу ла ци -
је ло вље њем и ску пља њем уги ну ле ди вља чи или ње них
ди је ло ви ко ји су на ђе ни у ло ви шту, ди вљач стра да ла у са -
о бра ћа ју и еви ден ти ра ни кри во лов, 

ј) из лу чи ва ње под ра зу ми је ва сва ко укла ња ње по је ди не
је дин ке из ло ви шта, од но сно по пу ла ци је (од стрел и от пад), 

к) при хра њи ва ње под ра зу ми је ва хра ну, во ду, со и ми не -
рал ну смје су ко ја се по вре ме ним из ла га њем да је ди вља чи
као до пу на при род ној хра ни и во ди, ка да је у при ро ди не -
ма у до вољ ним ко ли чи на ма, 

л) пре хра на је хра на и во да ко ја је из ло же на ди вља чи
то ком ци је ле го ди не и

љ) ускоч на рам па (ускоч ни ца) је лов но-тех нич ки обје -
кат у огра ди или на огра ди ко ји омо гу ћа ва ди вља чи ула зак
у огра ђе ни про стор.

Члан 4.

Ди вљач се, осим пре ма од ред ба ма За ко на о лов ству (у
да љем тек сту: За кон), у сми слу овог пра вил ни ка, раз вр ста -
ва и на: 

а) основ не вр сте - то су вр сте ди вља чи ко је се пре ма на -
мје ни ло ви шта пр вен стве но уз га ја ју или се пла ни ра ју уз га -
ја ти, или ко је су ак том о уста но вље њу ло ви шта од ре ђе не
као основ не вр сте, и за ове вр сте ди вља чи утвр ђу је се лов -
но-при вред на по вр ши на, бо ни тет ло ви шта и ка па ци тет ло -
ви шта и

б) оста ле (спо ред не) вр сте - то су вр сте ди вља чи ко је
стал но или по вре ме но на се ља ва ју ло ви ште или се уно се
не по сред но пред лов.

Члан 5.

(1) Пре ма на чи ну ми гра ци је, ди вљач се раз вр ста ва на:

а) стал не вр сте - то су вр сте ко је на ста њу ју ло ви ште то -
ком ци је ле го ди не, у ло ви шту на ла зе хра ну и за клон, те се
раз мно жа ва ју, 

б) се зон ске вр сте - то су се ли це про ла зни це, ко је пре ла -
зе из ло ви шта у ло ви ште то ком јед не лов не го ди не, а за ви -
сно о го ди шњем до бу (зим ска и љет на ста ни шта, око ми та
и во до рав на ми гра ци ја и сл.), 

в) се ли це ста на ри це (гње зда ри це) ко је до ла зе у ло ви -
ште то ком про ље ћа, те се у истом хра не, скла ња ју и
размно жа ва ју, а у је сен од ла зе, 

г) се ли це зи мо ва ли це ко је до ла зе у ло ви ште то ком је се -
ни и зи ме, те се у истом хра не и скла ња ју, а у про ље ће од -
ла зе, 

д) по вре ме не вр сте - то су вр сте ко је до ла зе у ло ви ште
са мо по не ке го ди не, у њи ма се хра не, скла ња ју или
размно жа ва ју и

ђ) про ла зне вр сте - то су вр сте ко је то ком сво је ми гра -
ци је про ла зе кроз ло ви ште.

(2) Днев но кре та ње ди вља чи и жи во тињ ских вр ста не
сма тра се ми гра ци јом у сми слу овог пра вил ни ка.

II - НА ЧИН ПРО ЉЕЋ НОГ ПРЕ БРО ЈА ВА ЊА ДИ ВЉА ЧИ

Члан 6.

Број ди вља чи из чла на 3. тач ка б) овог пра вил ни ка, од -
но сно ма тич ни фонд ди вља чи утвр ђу је се за:

а) круп ну ди вљач опа жа њем, пра ће њем и бро ја њем то -
ком ци је ле лов не го ди не у ло ви шту, а ис ка зу је се бро јем гр -
ла по пол ној и ста ро сној струк ту ри на по чет ку лов не го ди -
не и

б) сит ну ди вљач, и то:

1) за зе че ве, фа за не и ја ре би це ме то дом узо ра ка, пре -
бро ја ва њем на пло ха ма нај ма ње по вр ши не 50 ха чи ја ме ђу -
соб на уда ље ност не мо же би ти ма ња од 1.000 м, а у слу ча -

8 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 23 19.03.2010.



је ви ма ка да не ма мо гућ но сти по ста вља ња пло ха број ди -
вља чи се утвр ђу је пра ће њем и бро ја њем то ком ци је ле лов -
не го ди не, 

2) за пре пе ли це пре бро ја ва њем гла са ња у зо ру од нај -
ма ње три слу ша ња на јед ном ста ја ли шту нај ду же три сед -
ми це по њи хо вом до ла ску у про ље ће, 

3) за ди вље пат ке и цр не ли ске стал ним опа жа њем,
опа жа њем из ла за ка на во де ну по вр ши ну, на ју тар њем и ве -
чер њем пре ле ту или на хра ни ли шти ма и

4) за оста лу сит ну ди вљач опа жа њем, пра ће њем и бро -
ја њем то ком ци је ле лов не го ди не.

Члан 7.

Број ди вља чи мо же се утвр ди ти и на дру ги, у лов ној
стру ци при зна ти на чин, и то:

а) тех нич ким сред стви ма, сни ма њем из ва зду ха, ра да -
ри ма, ра дио-ода ши ља чи ма, мар ки ра њем и слич но, 

б) Lin coln ме то дом, дје ло мич ним мар ки ра њем, 

в) ме то дом утвр ђи ва ња тра го ва, 

г) ме то дом утвр ђи ва ња из ме та, 

д) ме то дом ослу шки ва ња и

ђ) ме то дом по врат ног ра чу на ња на те ме љу ви ше го ди -
шњих од стре ла по је ди не вр сте ди вља чи при че му се кон -
тро ли ше и при раст.

Члан 8.

(1) Утвр ђи ва ње број ног ста ња ди вља чи вр ши се пред
по че так сва ке лов не го ди не за сва ку вр сту ди вља чи по је ди -
нач но, а до би је ни по да ци се ко ри сте за из ра ду лов не осно -
ве (на по чет ку уре ђај ног пе ри о да), го ди шњег пла на ко ри -
шће ња ло ви шта и при вре ме ног пла на ко ри шће ња ло ви -
шта.

(2) Пре пис за пи сни ка о утвр ђи ва њу број ног ста ња ди -
вља чи чу ва се у ар хи ви ко ри сни ка, као трај ни до ку мент, а
за тач ност по да та ка је од го вор но овла шће но ли це ко ри сни -
ка ло ви шта.

(3) Пре пис за пи сни ка о утвр ђи ва њу број ног ста ња ди -
вља чи до ста вља се у при ло гу лов не осно ве и при вре ме ног
пла на ко ри шће ња.

(4) Пре пис за пи сни ка о утвр ђи ва њу број ног ста ња ди -
вља чи до ста вља се уз го ди шњи план ко ри шће ња у слу ча ју
ка да до ђе до зна чај ни јег од сту па ња у од но су на број но ста -
ње про јек то ва но лов ном осно вом.

III - СА ДР ЖАЈ, НА ЧИН И НО СИ О ЦИ ИЗ РА ДЕ 
ЛОВ НЕ ОСНО ВЕ

Члан 9.

(1) Лов на осно ва је ви ше на мјен ски план га здо ва ња
лов ним ре сур си ма у ло ви шту, ко ју пред ла же и до но си ко -
ри сник ло ви шта за пе ри од од де сет го ди на, а на исту са гла -
сност да је Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство). 

(2) При ли ком про јек то ва ња ци ља га здо ва ња ло ви штем,
мо ра се оси гу ра ти по сто ја ност еко си сте ма уз одр жа ва ње
при род ног ге но фон да. 

(3) Од ред бе лов не осно ве су оба ве зне у сми слу за шти -
те, уз го ја, са ни тар ног од стре ла и уре ђе ња ло ви шта.

Члан 10.

(1) При ли ком из ра де лов не осно ве, за сва ку од основ -
них вр ста ди вља чи, утвр ђу је се лов но про дук тив на по вр -
ши на, ува жа ва ју ћи ње не жи вот не за хтје ве у од но су на при -
род не усло ве у ло ви шту, а по том утвр ђу је бо ни тет и ка па -
ци тет ло ви шта.

(2) Лов но про дук тив не по вр ши не су они ди је ло ви ло -
ви шта на ко ји ма ди вљач има усло ве за ста лан оп ста нак и
раз мно жа ва ње и на ко ји ма се лов ним га здо ва њем га ји,
шти ти и ис ко ри шћа ва. 

(3) У лов но про дук тив не по вр ши не се убра ја ју ора ни -
це - њи ве, ли ва де, па шња ци и све шум ске по вр ши не, без
об зи ра на вр сту га је ња.

Члан 11.

(1) Лов но не про дук тив не по вр ши не су по вр ши не на ко -
ји ма ди вљач не ма усло ва за оп ста нак и раз мно жа ва ње или
на ко ји ма је не по жељ на или из ра зи то штет на.

(2) На лов но не про дук тив ним по вр ши на ма ди вљач се
шти ти и ло ви, али не га ји.

(3) У лов но не про дук тив не по вр ши не убра ја ју се: шум -
ски, ло зни и воћ ни ра сад ни ци, нео гра ђе не ба ште око ку ћа
и на се ља, нео гра ђе ни воћ ња ци и ви но гра ди, риб ња ци, ба -
ре и те ре ни из ло же ни по пла ва ма у пе ри о ду ре про дук ци је.

Члан 12.

(1) У лов ну осно ву се упи су ју по да ци о укуп ној лов но
про дук тив ној и лов но не про дук тив ној по вр ши ни, а ако су
ти про сто ри на ви ше одво је них ло ка ли те та, њи хо ве по вр -
ши не се са би ра ју да би до би ли укуп ну лов но про дук тив ну
по вр ши ну.

(2) За оста ле (спо ред не) вр сте се опи сно озна ча ва ју
про сто ри њи хо вог ста ни шта.

Члан 13.

(1) По утвр ђи ва њу лов но про дук тив не по вр ши не за
основ не вр сте ди вља чи у ло ви шту, утвр ђу је се бо ни тет и
ка па ци тет ло ви шта.

(2) Бо ни тет или ква ли тет не ког ло ви шта је скуп оцје на
основ них, жи вот них фак то ра ко ји усло вља ва ју оп ста нак и
раз мно жа ва ње од ре ђе не вр сте ди вља чи у ло ви шту, а од но -
се се на хра ну и во ду, ве ге та ци ју, тло, кли му, кон фи гу ра ци -
ју, мир у ло ви шту и оп шту при клад ност ло ви шта.

(3) Бо ни ти ра ње ло ви шта je утвр ђи ва ње ре ал них мо гућ -
но сти од ре ђе ног ста ни шта за за до во ља ва ње жи вот них за -
хтје ва по је ди них вр ста ди вља чи.

(4) Бо ни ти ра ју се са мо лов но про дук тив не по вр ши не. 

(5) Бо ни ти ра ње ло ви шта об у хва та оцје ну и бо до ва ње
основ них фак то ра ло ви шта у од но су на жи вот не за хтје ве
од ре ђе не вр сте ди вља чи.

Члан 14.

(1) Ка па ци тет ло ви шта озна ча ва гу сто ћу оп ти мал не на -
се ље но сти не ке вр сте ди вља чи на лов но про дук тив ној по -
вр ши ни ло ви шта, а раз ли ку је мо дви је ка те го ри је ка па ци те -
та ло ви шта, еко ном ски ка па ци тет ло ви шта и би о ло шки ка -
па ци тет ло ви шта.

(2) Еко ном ски ка па ци тет је онај број ди вља чи ко ји се
на је ди ни ци по вр ши не ло ви шта мо же уз га ја ти без знат них
ште та за дру ге при вред не гра не, а да се при том одр жа ва
же ље ни ква ли тет гр ла и до бро здрав стве но ста ње.

(3) За прак тич ну при мје ну у лов ном га здо ва њу утвр ђу -
је се еко ном ски ка па ци тет.

Члан 15.

(1) Би о ло шки ка па ци тет ло ви шта је пред ста вљен оним
бро јем ди вља чи ко ју је мо гу ће уз га ја ти на је ди ни ци по вр -
ши не ло ви шта (100 ха), а да се при том код ње не кон ста ту -
је опа да ње ква ли те та или по гор ша ње здрав стве ног ста ња.

(2) Би о ло шки ка па ци тет је при мје њив са мо код ди вља -
чи ко јој при је ти из у ми ра ње, а ште те ко ју та ди вљач чи ни
свје сно се при хва та ју. 

Члан 16.

(1) Утвр ђи ва ње лов но про дук тив них по вр ши на, бо ни -
те та и ка па ци те та ло ви шта вр ши ко ми си ја ко ју име ну је ко -
ри сник ло ви шта, чи ји је је дан члан оба ве зно ди пло ми ра ни
ин же њер шу мар ства са ли цен цом, за по слен код прав ног
ли ца за из ра ду лов них осно ва и пред став ни ци ко ри сни ка
ло ви шта чи је се ло ви ште бо ни ти ра, укљу чу ју ћи и струч но
ли це ан га жо ва но код ко ри сни ка ло ви шта.

(2) Пред став ни ци ко ри сни ка ло ви шта чи је се ло ви ште
бо ни ти ра тре ба да де фи ни шу ци ље ве ко ри сни ка ло ви шта у
по гле ду ко ри шће ња ло ви шта, основ них и спо ред них вр ста
ди вља чи у ло ви шту.

(3) Осим од ре ђи ва ња основ них уз гој них вр ста, мо ра се
уста но ви ти ко јим још вр ста ма ди вља чи ло ви ште пру жа
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усло ве за оп ста нак и раз мно жа ва ње, те да ли и у ком сте -
пе ну се оне ме ђу соб но под но се, од но сно да ли су ме ђу соб -
но кон ку рен ти на хра ни и жи вот ном про сто ру.

Члан 17.

(1) Го ди шњи план га је ња ди вља чи ра ди се за основ не
вр сте ди вља чи у ло ви шту, а об у хва та про гра ми ра ње ре ал -
ног при ра ста и мо гућ но сти ко ри шће ња ди вља чи ко ја про -
из ла зи из по да та ка про љећ ног број ног ста ња и ди на ми ке
раз во ја по пу ла ци је за сва ку лов ну го ди ну по себ но у уре -
ђај ном пе ри о ду за ко ји се до но си осно ва. 

(2) Го ди шњи план га је ња ди вља чи ра ди се на обра сци -
ма од Ло-1 до Ло-11, ко ји се на ла зе у При ло гу бр. 1. овог
пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

(3) Про гра ми ра ње ре ал ног го ди шњег при ра ста и мо -
гућ но сти ко ри шће ња ра ди се на ба зи по зна ва ња би о ло ги је
сва ке по је ди не вр сте ди вља чи, од ре ђи ва ње нај по вољ ни је
пол не и ста ро сне струк ту ре, ре ал ног при ра ста и ре ал них
гу би та ка, по да та ка о за те че ном ста њу у ло ви шту (број но -
сти, пол ној и ста ро сној струк ту ри) и ци ље ви ма ко ји се же -
ли по сти ћи у га здо ва њу у ло ви шту (ква ли тет код тро феј не
ди вља чи).

(4) У слу ча ју сум ње у оства ре ње об ра чу на тог при ра -
ста, мо же се из вр ши ти кон трол но пре бро ја ва ње пред по че -
так лов не се зо не, у скла ду с од ред бом чла на 7. овог пра -
вил ни ка.

(5) Из у зет но од од ред бе из ста ва 3. овог чла на, оства ре -
ни при раст сит не ди вља чи мо же се утвр ди ти ме то дом
проб ног од стре ла, а код зе че ва и мје ре њем те жи не оч них
со чи ва или пре ма по преч ном пре сје ку зу ба.

(6) При раст ди вља чи мо же се утвр ди ти и ме то дом по -
врат ног ра чу на ња на те ме љу ви ше го ди шњих од стре ла.

Члан 18.

(1) Лов ди вља чи из чла на 5. овог пра вил ни ка, пла ни ра
се по вр ста ма у скла ду с њи хо вим бро јем, омје ром по ло ва,
при ра стом, раз во јем ста ро сних раз ре да, те утвр ђе ним ци -
ље ви ма га здо ва ња.

(2) Ис пу шта ње и лов по себ но се пла ни ра за вје штач ки
уз го је ну и у ло ви ште уне се ну сит ну ди вљач, уз при каз
извр ше ног ло ва и оства ре ног от па да.

(3) Уги ну ла, ра ње на или на дру ги на чин стра да ла ди -
вљач (от пад), ура чу на ва се у укуп но из лу чи ва ње.

Члан 19.

Лов но уз гој ни објек ти су лов ни објек ти на ми је ње ни за
по бољ ша ње усло ва оп стан ка, раз во ја и ре про дук ци је ди -
вља чи, од но сно на ми је ње ни су уз го ју и за шти ти ди вља чи.

(2) Лов но-тех нич ки објек ти на ми је ње ни су за осма тра -
ње и пра ће ње оп штег ста ња ди вља чи у ло ви шту, ло ву и ко -
ри шће њу ди вља чи и ло ви шта.

(3) Објек ти из ст. 1. и 2. овог чла на мо ра ју се из гра ди -
ти у бро ју ко ји оси гу ра ва спро во ђе ње од ре да ба осно ве.

Члан 20.

(1) Гра ни це ло ви шта оби ље жа ва ју се на те ре ну др ве -
ним или дру гим под ло га ма од при род ног ма те ри ја ла ди -
мен зи ја 30×50 цм, на ко ји ма је ис пи сан на зив и на мје на ло -
ви шта, а код уз га ја ли шта ди вља чи и на зив фир ме.

(2) Па нои за оби ље жа ва ње гра ни ца ло ви шта по ста вља -
ју се на на чин да се до гле да ју, а оба ве зно на мје сти ма гдје
ко му ни ка ци је пре си је ца ју гра ни це ло ви шта и слич но.

(3) На кар ти, гра ни ца ло ви шта се оби ље жа ва лов но кар -
то граф ским зна ком.

Члан 21.

Мје ре за шти те ди вља чи об у хва та ју:

а) чу ва ње ло ви шта, 

б) су зби ја ње не за ко ни тог ло ва, 

в) одр жа ва ње бро ја пре да то ра у под но шљи вој број но -
сти,

г) сма њи ва ње бро ја ди вља чи, од но сно пре да то ра ко ји
чи не ште ту, на под но шљив број, 

д) укла ња ње па са и ма ча ка скит ни ца, 

ђ) спро во ђе ње пре вен тив них, ку ра тив них, ла бо ра то -
риј ско-ди јаг но стич ких и дру гих хи ги јен ско-здрав стве них
мје ра у ло ви шту ра ди здрав стве не за шти те ди вља чи и дру -
гих жи во тињ ских вр ста, 

е) спа са ва ње ди вља чи од еле мен тар них не по го да
(снијег, лед, по пла ва, по жар и др.), 

ж) оси гу ра ње ми ра у ло ви шту, 

з) пре у зи ма ње пре вен тив них мје ра при ли ком оба вља -
ња по љо при вред них и дру гих ра до ва или упо тре бе хе миј -
ских и дру гих сред ста ва, 

и) уре ђе ње и одр жа ва ње из во ра, зде на ца и по ји ла, те
уре ђе ње и одр жа ва ње при род них про сто ра гдје се за др жа -
ва во да, 

ј) оси гу ра ва ње усло ва за оп ста нак и раз мно жа ва ње
ријет ких, про ри је ђе них и угро же них вр ста ди вља чи и

к) спро во ђе ње мје ра про пи са них ме ђу на род ним уго во -
ри ма о за шти ти ми гра ци о них вр ста.

Члан 22.

(1) У ци љу пра ће ња ста ња по пу ла ци је по је ди не вр сте
ди вља чи, осно вом се мо же про пи са ти оба ве за пра ће ња те -
жи не ди вља чи по лов ним го ди на ма.

(2) Те жи на по је ди ног гр ла круп не ди вља чи еви ден ти ра
се на кон од стре ла по ста ро сној струк ту ри, а ис ка зу је се без
из ну три це, гла ве и но гу до ко ље на.

Члан 23.

Лов на осно ва са др жи сље де ћа по гла вља:

а) увод, 

б) основ не по дат ке о ста њу у ло ви шту, 

в) бу ду ће ста ње ди вља чи и ло ви шта и

г) упра вља ње ло ви штем.

Члан 24.

Осно ви се при ла жу као ње ни са став ни ди је ло ви и:

а) то по граф ска кар та у раз мје ри 1:25000 или 1: 50.000, 

б) пре глед еви ден ци ја тро фе ја ди вља чи из прет ход ног
уре ђај ног пе ри о да, 

в) еви ден ци је о ре а ли за ци ји пред ви ђе них мје ра (обра -
сци Ев-1 до Ев-6), 

г) пре пис за пи сни ка о утвр ђи ва њу број ног ста ња ди -
вља чи, 

д) пре пис за пи сни ка о утвр ђи ва њу лов но про дук тив -
них по вр ши на, бо ни те та и ка па ци те та ло ви шта, 

ђ) из вје штај о из вр ше ном над зо ру те рен ских и кан це -
ла риј ских ра до ва то ком из ра де осно ве, 

е) по пис ко ри шће не ли те ра ту ре и

ж) уз ре ви зи ју осно ве при ла же се ре ви ди ра на осно ва, а
уз об но вље ну осно ву ис те кла осно ва.

Члан 25.

Увод као по гла вље осно ве са др жи: 

а) основ не на по ме не о ло ви шту и ње го вом за кон ском
ста ту су, 

б) основ не по дат ке о ко ри сни ку ло ви шта као но си о ца
оба ве зе у га здо ва њу и ци ље ви ма га здо ва ња ло ви штем, 

в) пе ри од тра ја ња за ко ји се до но си осно ва, 

г) на зив прав ног ли ца и осо бе ко ја је осно ву из ра ди ла и 

д) име и пре зи ме над зор ног ор га на.

Члан 26.

Основ ни по да ци о ста њу у ло ви шту са др же:

а) по ста нак ло ви шта, 

б) основ не по дат ке о ло ви шту, 

в) ге о граф ски по ло жај ло ви шта, 

г) оро граф ске и хи дро граф ске при ли ке, 

д) ка та стар ло ви шта, обра зац “Оп шти по да ци ка та стра
ло ви шта”, 
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ђ) те рен ска и при род на цје ли на, 

е) при род не усло ве у ло ви шту (тло, кли ма, ве ге та ци ја и
пре храм бе не мо гућ но сти), 

ж) усло ви за шти те при ро де (про ис ти чу из за ко на и
дру гих ака та у ве зи са за шти том при ро де), 

з) мир у ло ви шту, 

и) вр сте, број ност и здрав стве но ста ње за шти ће не и не -
за шти ће не ди вља чи, 

ј) ста ње уре ђе но сти и тех нич ке опре мље но сти ло ви -
шта, 

к) од нос лов ства, по љо при вре де, шу мар ства и дру гих
ко ри сни ка ло ви шта, 

л) од нос са ко ри сни ци ма окол них ло ви шта и

љ) основ ни по да ци о ко ри сни ку ло ви шта.

Члан 27.

Бу ду ће ста ње ди вља чи и ло ви шта са др жи:

а) на мје ну ло ви шта и ци ље ве га здо ва ња ло ви штем у
на ред ном уре ђај ном пе ри о ду са усло ви ма и мје ра ма за -
шти те при ро де, 

б) ве ли чи ну ста ни шта, бо ни тет и ка па ци тет за основ не
вр сте ди вља чи у ло ви шту, 

в) про гра ми ра ње ре ал ног при ра ста и мо гућ ност ко ри -
шће ња ди вља чи (го ди шњи план га је ња ди вља чи, обра сци
Ло-1 до Ло-11), 

г) мје ра за шти те и га је ња ди вља чи, 

д) план ло ва и ко ри шће ња ди вља чи и ло ви шта, 

ђ) лов на ки но ло ги ја, 

е) струч на и ло во чу вар ска слу жба, 

ж) уре ђе ње и опре ма ње ло ви шта са пла ном из град ње
лов но-тех нич ких и лов но-уз гој них обје ка та (та бе лар ни
пре глед по лов ним го ди на ма), 

з) мје ре за спре ча ва ње ште та од ди вља чи и на ди вља чи и

и) спре ча ва ње ште та на ди вља чи и од ди вља чи, као и
на чин утвр ђи ва ња ште те при чи ње на на ди вља чи и од ди -
вља чи.

Члан 28.

Упра вља ње ло ви штем са др жи:

а) ор га ни за ци о ну ше му ло ви шта и ка дров ске по тре бе, 

б) план при хо да и рас хо да, 

в) ре а ли за ци ју за да та ка (го ди шњи план и лов на хро ни -
ка),

г) еви ден ци ја ре зул та та (обра сци Ев-1 до Ев-6), 

д) по сту пак у слу ча ју ре ви зи је осно ве и

ђ) по сту пак при ли ком об но ве осно ве.

Члан 29.

(1) Ко ри сник ло ви шта, у скла ду с по себ ним про пи сом,
ускла ђу је упо тре бу ло вач ког оруж ја и му ни ци је.

(2) Лов со ко ла ре њем мо же се пла ни ра ти у скла ду са
чла ном 51. став 1. За ко на, под усло вом да се пред ви де и по -
вр ши не на ко ји ма ће се лов оба вља ти.

Члан 30.

(1) План ула га ња у ло ви ште мо ра оси гу ра ти спро во ђе -
ње осно ве, а при ка зу је се та бе лар но у на ту рал ним из но си -
ма по лов ним го ди на ма за пе ри од до но ше ња осно ве.

(2) План при хо да и рас хо да у спорт ско-ре кре а ци о ним
ло ви шти ма мо ра би ти урав но те жен, а у при вред ном ло ви -
шту те жи ти ка оства ре ној до би ти.

Члан 31.

У лов ној хро ни ци за сва ку лов ну го ди ну еви ден ти ра ју
се хро но ло шким ре дом сва зби ва ња у ло ви шту ко ја бит но
ути чу на лов но га здо ва ње, а на ро чи то:

а) ште тан ути цај ва жни јих еле мен тар них не по го да, 

б) оства ре ни при раст по је ди не вр сте ди вља чи, 

в) ста ње биљ них за јед ни ца и жи во тињ ских вр ста, 

г) до ла зак и од ла зак се зон ских вр ста, 

д) ак тив но сти струч не и ло во чу вар ске слу жбе, 

ђ) ште те од ди вља чи, те ште те на ди вља чи и ло ви шту, 

е) опа жа ња и на ла зе вр ста за ко ју је од ре ђе на стал на за -
шти та, а ко је ути чу на га здо ва ње ло ви штем, 

ж) екс пе ри мен ти за на уч на ис тра жи ва ња, 

з) ан тро по ге ни ути ца ји и

и) сва зби ва ња ко ја мо гу иза зва ти ре ви зи ју осно ве.

Члан 32.

(1) Еви ден ци је о ре а ли за ци ји пред ви ђе них мје ра во ди
се за про те клу лов ну го ди ну на обра сци ма Ев-1 до Ев-6,
ко ји се на ла зе у При ло гу бр. 2. овог пра вил ни ка и чи не ње -
гов са став ни дио.

(2) Обра сци Ев-1 до Ев-6 по пу ња ва ју се руч но, хе миј -
ском олов ком, нај ка сни је до 30. ма ја те ку ће го ди не.

Члан 33.

Ре ви зи ја осно ве вр ши се:

а) ако се трај но или бит но из ми је не усло ви и окол но сти
на ко ји ма се те ме љи лов на осно ва, 

б) због знат ног сма ње ња број но сти ди вља чи иза зва ног
еле мен тар ним не по го да ма или по ја вом бо ле сти, 

в) због про мје не за кон ских про пи са, 

г) ако се укуп на по вр ши на ло ви шта или утвр ђе на лов -
но про дук тив на по вр ши на за не ку од вр ста ди вља чи, про -
ми је ни за ви ше од 20%, 

д) на за хтјев осни ва ча ло ви шта и

ђ) ако се по ја ви или уне се но ва вр ста ди вља чи ко ја бит -
но ути че на лов ство.

Члан 34.

Лов на осно ва и ре ви зи ја лов не осно ве из ра ђу ју се у
обли ку уко ри че не књи ге, А4 фор ма та, са ну ме ри са ним
стра ни ца ма.

Члан 35.

(1) Од смјер ни ца бу ду ћег га здо ва ња у то ку јед не лов не
го ди не, оства ре но из лу чи ва ње не сми је би ти ве ће од 5%
код круп не ди вља чи, од но сно код ди вље сви ње и сит не ди -
вља чи до 10%. 

(2) Пла ни ра ни обим ло ва ди вља чи, из у зев са ни тар ног
од стре ла, ни је оба ве зан, уко ли ко по ве ћа на број ност ди вља -
чи не при чи ња ва ште те.

(3) Ма тич ни фонд код круп не ди вља чи не сми је од сту -
па ти ви ше од 15% од пла ни ра но га (у лов ној осно ви), а код
сит не ди вља чи ви ше од 25% од пла ни ра ног то ком три уза -
стоп не лов не го ди не, у про тив ном по треб на је ре ви зи ја
лов не осно ве.

(4) У спро во ђе њу оста лих смјер ни ца бу ду ћег га здо ва -
ња до зво ље на су од сту па ња под усло вом да не ма штет них
по сље ди ца, те да ко ри сник ло ви шта утвр ди и еви ден ти ра
њи хо ву оправ да ност у уре ђај ном пе ри о ду. 

Члан 36.

Из ра ду лов них осно ва мо гу вр ши ти овла шће на прав на
ли ца ре ги стро ва на за ту дје лат ност, ко ја има ју у рад ном од -
но су на нео д ре ђе но ври је ме нај ма ње три ди пло ми ра на ин -
же ње ра шу мар ства са по ло же ним струч ним ис пи том и ко -
ја по сје ду ју ли цен цу за из ра ду лов них осно ва из да ту од
Ми ни стар ства. 

Члан 37.

Уз за хтјев за из да ва ње ли цен це прав но ли це тре ба до -
ста ви ти:

а) до каз о упи су у суд ски ре ги стар, 

б) до каз о за по сле ним рад ни ци ма (ми ни мал но три ди -
пло ми ра на ин же ње ра шу мар ства, обра зац М2), 

в) до каз о струч ној оспо со бље но сти за по сле них (ли -
цен ца за из ра ду лов них осно ва), 
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г) до каз о сје ди шту пред у зе ћа (кан це ла риј ски про стор),
у вла сни штву или ко ри шће њу про сто ра по уго вор ном
обли ку и

д) до каз о пла ће ној на кна ди за по кри ће тро шко ва из да -
ва ња ли цен це.

Члан 38. 

Уз за хтјев за из да ва ње ли цен це за из ра ду лов них осно -
ва фи зич ко ли це до ста вља:

а) ди пло му о за вр ше ном шу мар ском фа кул те ту, 

б) увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту за ди пло ми -
ра не ин же ње ре шу мар ства, 

в) до каз о нај ма ње јед ној го ди ни рад ног или во лон тер -
ског ис ку ства на по сло ви ма лов ства ко је из да је пред у зе ће
или дру ги прав ни су бјект код ко га је под но си лац за хтје ва
био за по слен или во лон ти рао и

г) до каз о пла ће ној на кна ди за по кри ће тро шко ва из да -
ва ња ли цен це.

Члан 39. 

Фи зич ко ли це ко је већ по сје ду је ли цен цу за из ра ду
лов них осно ва из да ту од стра не Ми ни стар ства за об но ву
ли цен це за из ра ду лов них осно ва, по ред за хтје ва, до ста вља
и до каз о бро ју из ра ђе них и усво је них лов них осно ва, као
и до каз о пла ће ној на кна ди за по кри ће тро шко ва из да ва ња
но ве ли цен це.

Члан 40.

(1) За хтје ви за до би ја ње са гла сно сти из чл. 37. и 38.
под но се се Ми ни стар ству.

(2) Све за хтје ве из ста ва 1. овог чла на раз ма тра ко ми -
си ја, ко ју име ну је ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де (у да љем тек сту: ми ни стар) и ко ја се са сто ји
од три чла на из ре да за по сле них у Ми ни стар ству.

(3) На кон име но ва ња, чла но ви ко ми си је су ду жни пот -
пи са ти из ја ву о не по сто ја њу су ко ба ин те ре са.

(4) Ко ми си ја за свој рад од го ва ра ми ни стру.

Члан 41.

(1) Ко ми си ја да је струч но ми шље ње по уред но под не се -
ном и пот пу ном за хтје ву из чл. 37. и 38. овог пра вил ни ка.

(2) Ако је струч но ми шље ње ко ми си је по зи тив но, ми -
ни стар до но си рје ше ње за из да ва ње ли цен це за из ра ду лов -
них осно ва.

(3) У слу ча ју ка да је струч но ми шље ње ко ми си је не га -
тив но, до но си се рје ше ње о од би ја њу за хтје ва за из да ва ње
ли цен це за из ра ду лов них осно ва.

(4) Ко ми си ја о свом ра ду во ди за пи сник.

(5) Рје ше ња из ст. 2. и 3. овог чла на су ко нач на у управ -
ном по ступ ку.

Члан 42.

(1) Ли цен ца за прав на и фи зич ка ли ца из да је се на пе -
ри од од пет го ди на.

(2) Сви до ста вље ни до ку мен ти под но си о ца за хтје ва
мо ра ју би ти ори ги на ли или фо то ко пи је овје ре не код над ле -
жног ор га на.

Члан 43. 

Прав но ли це ко је је до би ло ли цен цу у скла ду са овим
пра вил ни ком ду жно је, нај ма ње 60 да на при је ис те ка пе ри -
о да ва же ња ли цен це, под ни је ти за хтјев са свим по треб ним
до ку мен ти ма за из да ва ње но ве ли цен це.

Члан 44.

(1) Ко ри сник ло ви шта, као ин ве сти тор из ра де лов не
осно ве, оба ве зан је обез би је ди ти над зор - кон тро лу код
изра де лов не осно ве, укљу чу ју ћи те рен ске и кан це ла риј ске
ра до ве.

(2) За над зор се име ну је ли це са за вр ше ним шу мар -
ским фа кул те том и ли цен цом за из ра ду лов них осно ва
изда ту од Ми ни стар ства.

(3) По за вр шет ку из ра де лов не осно ве ли це ко је је из -
вр ши ло над зор под но си пи са ни из вје штај о из вр ше ној кон -
тро ли те рен ских и кан це ла риј ских ра до ва.

IV - ГО ДИ ШЊИ ПЛАН КО РИ ШЋЕ ЊА ЛО ВИ ШТА 

Члан 45.

(1) Го ди шњи план ко ри шће ња ло ви шта до но си се за
лов ну го ди ну, ко ја по чи ње 1. апри ла те ку ће го ди не и тра је
до 31. мар та на ред не го ди не.

(2) Го ди шњи план за сни ва се на од ред ба ма лов не осно -
ве и по да ци ма про љећ ног број ног ста ња ди вља чи.

Члан 46.

Го ди шњи план ко ри шће ња ло ви шта са др жи сље де ће
ди је ло ве:

а) оп ште по дат ке о ло ви шту и ко ри сни ку ло ви шта, 

б) по дат ке о про љећ ном број ном ста њу ди вља чи, 

в) го ди шњи план га је ња за основ не вр сте ди вља чи у
ло ви шту, 

г) мје ре за шти те и га је ња ди вља чи, 

д) мје ре уре ђе ња и опре ма ња ло ви шта, 

ђ) обим и на чин ко ри шће ња ди вља чи и ло ви шта и

е) план при хо да и рас хо да.

Члан 47.

(1) Оп шти по да ци о ло ви шту и ко ри сни ку ло ви шта са -
др же по да так о на зи ву ло ви шта, на зив оп шти не на под руч -
ју ко је је уста но вље но ло ви ште, укуп ну по вр ши ну ло ви -
шта, лов ну и не лов ну по вр ши ну ло ви шта, по дат ке о лов но
про дук тив ној по вр ши ни, бо ни те ту и ка па ци те ту за основ -
не вр сте ди вља чи у ло ви шту, те ли сту оста лих вр ста ди -
вља чи у ло ви шту по сте пе ну њи хо ве за шти те.

(2) Овај дио са др жи и крат ку ин фор ма ци ју са кон крет -
ним упо ред ним по да ци ма пла ни ра ног и оства ре ног у прет -
ход ној лов ној го ди ни.

Члан 48.

(1) По да ци о про љећ ном број ном ста њу ди вља чи до ста -
вља ју се за основ не вр сте ди вља чи у ло ви шту, а про ци је ње -
но број но ста ње за стал но за шти ће не вр сте, при вре ме но за -
шти ће не вр сте и не за шти ће не вр сте ди вља чи у ло ви шту.

(2) По да ци о про љећ ном број ном ста њу ди вља чи у ло -
ви шту са др же и по дат ке о пол ној и ста ро сној струк ту ри, за
вр сте за ко је је то мо гу ће уста но ви ти.

Члан 49.

(1) Го ди шњи план га је ња ди вља чи об у хва та про гра ми -
ра ње ре ал ног при ра ста и мо гућ но сти ко ри шће ња ди вља чи
ко ја про из ла зи из по да та ка про љећ ног број ног ста ња и ди -
на ми ке раз во ја по пу ла ци је за те ку ћу лов ну го ди ну. 

(2) Го ди шњи план га је ња ди вља чи из ра ђу је се на обра -
сци ма од Ло-1 до Ло-11, уз ува жа ва ње ре ал ног при ра ста,
уно ше ња ди вља чи и нор мал них, про ци је ње них гу би та ка,
ка ко би се до шло до ре ал ног по да тка о број но сти то ком го -
ди не.

Члан 50.

(1) Мје ра ма за шти те ди вља чи и ло ви шта об у хва та ју се
све ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју кроз ло во чу вар ску слу -
жбу, оби ље жа ва ње гра ни ца ло ви шта, пра ће ње здрав стве -
ног ста ња ди вља чи, за шти ту од гра бе жљи ва ца, спре ча ва ње
ште та од ди вља чи и на ди вља чи и слич но.

(2) На осно ву по да та ка про гра ми ра ње ре ал ног при ра -
ста и мо гућ но сти ко ри шће ња, пла ни ра се по треб на ко ли -
чи на хра не за при хра њи ва ње, као и обез бје ђе ње до вољ них
ко ли чи на во де. 

(3) По треб на ко ли чи на хра не за при хра њи ва ње при ка -
зу је се та бе лар но, за сва ку вр сту ди вља чи по је ди нач но, по
вр сти хра не и по треб ној ко ли чи ни хра не на ни воу лов не
го ди не.

Члан 51.

(1) Мје ра ма уре ђе ња и опре ма ња ло ви шта по сти же се
спро во ђе ње лов ном осно вом про јек то ва них мје ра, а ба зи ра
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се на из град њи лов но-уз гој них и лов но-тех нич ких обје ка -
та, по вр сти, бро ју и тач ној ло ка ци ји, као и одр жа ва њу по -
сто је ћих обје ка та.

(2) У овом ди је лу се пла ни ра и опре ма ње ко ри сни ка ло -
ви шта, са тех нич ким сред стви ма, ала том, ло вач ким
оружјем, оп ти ком, му ни ци јом и слич но. 

Члан 52.

(1) Обим и на чин ко ри шће ња ди вља чи мо ра би ти у
скла ду са ре ал ним при ра стом утвр ђе ним у ди на ми ци по пу -
ла ци је и евен ту ал ним уно ше њем ди вља чи у ло ви ште.

(2) За ми гра тор не вр сте ди вља чи ко је се пла ни ра ју ло -
ви ти, уз го ди шњи план, за пла ни ра ни обим ко ри шће ња до -
ста вља се ми шље ње Ло вач ког са ве за Ре пу бли ке Срп ске. 

(3) У овом ди је лу пла ни ра ју се и дру ги ви до ви ко ри -
шће ња ло ви шта, као што су фо то-лов, по сма тра ње и ко ри -
шће ње ди је ло ва ди вља чи (тро фе ји, кр зно, ко жа и дру ги
дије ло ви), те на кна да за сва ки вид ко ри шће ња.

Члан 53.

(1) При хо ди се пла ни ра ју из на кна де за услу ге ко је ло -
ви ште пру жа и на кна де за од стрел, ме со, ди је ло ве ди вља -
чи, те на кна де за оста ле ви до ве ко ри шће ња ло ви шта.

(2) Рас хо ди ло ви шта об у хва та ју из дат ке за лич не и ма -
те ри јал не тро шко ве, те ре а ли за ци ју мје ра за шти те и га је ња
ди вља чи пред ви ђе не пла ном.

(3) План при хо да и рас хо да за спорт ско-ре кре а ци о на
ло ви шта мо ра би ти урав но те жен.

Члан 54.

(1) Од ред бе овог пра вил ни ка од но се се и на са др жај
При вре ме ног го ди шњег пла на ко ри шће ња ло ви шта.

(2) При вре ме ни план ко ри шће ња ло ви шта за сни ва се
на по да ци ма утвр ђе ног про љећ ног број ног ста ња ди вља чи
и по да ци ма из обра сца “Пра ће ње про мје на ка та стра ло ви -
шта” за прет ход ну лов ну го ди ну, при че му из о ста ју по да ци
из лов не осно ве због че га је при вре ме ног ка рак те ра.

Члан 55.

Прав на ли ца ко ја са да ном сту па ња на сна гу овог пра -
вил ни ка већ оба вља ју ра до ве из чла на 36. овог пра вил ни ка
ду жна су да ускла де сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог
пра вил ни ка, нај ка сни је у ро ку од три мје се ца од да на ње -
го вог сту па ња на сна гу.

Члан 56.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну из ра де лов не осно ве ло -
ви шта, го ди шњег пла на га здо ва ња ло ви штем и при вре ме -
ног го ди шњег пла на га здо ва ња ло ви штем (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 57/03 и 41/05).

Члан 57.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-1131/10
9. фе бру а ра 2010. го ди не Ми ни стар, 
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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