
Пре вод ме ђу на род ног стан дар да (2 бо да);

Уре ђи ва ње до ма ће струч не се риј ске пу бли ка ци је (1
бод);

Члан ство у уред ни штву ме ђу на род не струч не се риј ске
пу бли ка ци је (2 бо да);

Уре ђи ва ње веб сај та ор га ни за ци је (1 бод);

Во ђе ње струч ног до ма ћег про јек та (2 бо да);

Во ђе ње струч ног ме ђу на род ног про јек та (3 бо да);

Ор га ни за ци ја до ма ћег струч ног ску па (1 бод);

Ор га ни за ци ја ме ђу на род ног струч ног ску па (2 бо да);

Ор га ни за ци ја струч ног ску па на под руч ју ма тич но сти
(0,5 бо до ва);

Пре да ва ње на струч ном ску пу на под руч ју ма тич но сти
(0,5 бо до ва);

При пре ма и по став ка те мат ске из ло жбе би бли о теч ке
гра ђе, са пра те ћом афи шом (1 бод);

При пре ма и по став ка ве ли ке те мат ске из ло жбе би бли о -
теч ке гра ђе, са штам па ним ка та ло гом (2 бо да);

Из ра да пла на, про гра ма и во ђе ње струч ног кур са за
ино ва ци ју зна ња или ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње ко ри -
сни ка (2 бо да);

Аси сти ра ње у во ђе њу струч ног кур са за ино ва ци ју зна -
ња или ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње ко ри сни ка (1 бод);

Из ра да би бли о теч ког си стем ског софт ве ра за ауто ма ти -
за ци ју би бли о теч ког по сло ва ња, ба зе по да та ка, пор та ла и
слич но (5 бо до ва);

До пу на или знат но уна пре ђе ње по сто је ћег софт ве ра са
при мје ном у би бли о те кар ству (2 бо да); 

Из ра да јед но став ни јих би бли о теч ких апли ка ци ја (1
бод);

Уче шће на струч ном ску пу у свој ству пре да ва ча (2 бо -
да);

Члан ство у Би бли о теч ком са вје ту Ре пу бли ке Срп ске (2
бо да);

Члан ство у Ко ми си ји за по ла га ње струч них ис пи та у
би бли о теч кој дје лат но сти (1 бод);

Члан ство у Ко ми си ји за сти ца ње ви ших струч них зва -
ња (1 бод);

На гра да “Ђор ђе Пе ја но вић“ (2 бо да).

Уко ли ко рад има до три ауто ра, сви ма се при зна је утвр -
ђе ни број бо до ва.

Ако рад има ви ше од три ауто ра, број бо до ва се ди је ли
са бро јем ауто ра и сва ком ауто ру се при зна је та ко из ра чу -
нат број бо до ва.

Елек трон ска из да ња бо ду ју се на исти на чин као и
штам па на из да ња.

Ру ко во ди лац би бли о те ке бо ду је кан ди да та са мо за оне
осо би не ко је кан ди дат по сје ду је, а оста ла по ља оста вља
пра зна. Ис под та бе ле ру ко во ди лац да је за кључ но ми шље -
ње о кан ди да ту у по гле ду струч но сти и осо би на нео п ход -
них за сти ца ње ви шег струч ног зва ња. Ру ко во ди лац пот пи -
су је та бе лу и овје ра ва је пе ча том би бли о те ке.
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На осно ву чла на 53. став 2. 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 УСЛО ВИ МА ПОД КО ЈИ МА СЕ МО ЖЕ ВР ШИ ТИ  
ПРЕ ПА РИ РА ЊЕ ДИ ВЉА ЧИ И ДР ЖА ЊЕ ТРО ФЕ ЈА 

ЈАВ НО ИЗ ЛО ЖЕ НИХ У ОБЈЕК ТИ МА, КАО И УПО ТРЕ БА
МЕ СА ДИ ВЉА ЧИ У ЕКО ТУ РИ СТИЧ КИМ ОБЈЕК ТИ МА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви под ко ји ма се
мо же вр ши ти пре па ри ра ње ди вља чи и ње них ди је ло ва, др -
жа ње тро фе ја јав но из ло же них у објек ти ма, као и упо тре -
ба ме са у еко ту ри стич ким објек ти ма. 

Члан 2.

Под пре па ри ра њем ди вља чи и ње них ди је ло ва под ра -
зу ми је вају се дер мо пла стич на об ра да ци је лих при мје ра ка
ди вља чи или ње них ди је ло ва, шта вље ње и об ра да кр зна
ди вља чи, те об ра да и мон та жа тро фе ја ди вља чи.

Члан 3.

Пре па ри ра њем ди вља чи, у сми слу чла на 2. овог пра -
вил ни ка, мо гу се ба ви ти прав на и фи зич ка ли ца ко ја су ре -
ги стро ва на од над ле жних ор га на за оба вља ње ове дје лат -
но сти.

Члан 4.

Ди вљач и ди је ло ве ди вља чи на ми је ње не за пре па ри ра -
ње мо ра пра ти ти про прат ни ца, од но сно тро феј ни лист ко -
ји је из дат од стра не ко ри сни ка ло ви шта, кон це си о на ра ло -
ви шта или осни ва ча уз га ја ли шта ди вља чи, гдје је ди вљач
од стри је ље на.

Члан 5.

(1) Прав на и фи зич ка ли ца ко ја вр ше услу ге пре па ри ра -
ња ди вља чи и ње них ди је ло ва ду жна су во ди ти еви ден ци -
ју о при је му ди вља чи или ње них ди је ло ва, у ко ју се уно се
сље де ћи по да ци:
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а) пре зи ме, име, адре са и је дин стве ни ма тич ни број ли -
ца ко је је ди вљач од стри је ли ло,

б) вр ста ди вља чи и дио ди вља чи ко ји се да је на об ра ду,

в) по да ци из про прат ни це, од но сно тро феј ног ли ста:
на зив и сје ди ште ко ри сни ка ло ви шта, број и да тум из да ва -
ња и

г) да тум при је ма.

(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на во ди се у све сци
твр дог по ве за са ну ме ри са ним бро јем стра ни ца и овје ре -
ним од стра не ор га на над ле жног за из да ва ње рад не до зво -
ле.

Члан 6.

(1) Тро фе ји ди вља чи мо гу се из ла га ти у јав ним објек -
ти ма (уста но ве, по слов ни про сто ри, дру штве не про сто ри је
и уго сти тељ ски објек ти, еко ту ри стич ки објек ти) са мо ако
има ју про прат ни цу, од но сно тро феј ни лист.

(2) Сви тро фе ји ко ји су за те че ни у јав ним објек ти ма да -
ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка мо ра ју се у ро ку од
јед не го ди не уве сти у еви ден ци ју тро фе ја (са бро јем, вр -
стом и опи сом оста лих ка рак те ри сти ка тро фе ја), ко ју ће
овје ри ти Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до -
при вре де.

(3) Ко пи ја еви ден ци је до ста вља се Ре пу блич кој ин -
спек ци ји за шу мар ство и лов ство.

Члан 7.

Јав но из ло же ни тро фе ји мо ра ју би ти пра вил но об ра ђе -
ни и уред но одр жа ва ни, а они ко ји под ли је жу оцје њи ва њу
мо ра ју би ти оци је ње ни пре ма ва же ћим про пи си ма.

Члан 8.

(1) Ни је до зво ље но јав но из ла га ње дер мо пла стич них
пре па ра та пти ца и си са ра ко ри сних за по љо при вре ду и шу -
мар ство, као и свих вр ста ди вља чи ко је су од ред ба ма За ко -
на о лов ству трај но за шти ће не.

(2) Од од ре да ба из ста ва 1. овог чла на су из у зе те збир -
ке дер мо пла стич них пре па ра та у му зе ји ма и на уч но-обра -
зов ним уста но ва ма (шко ле и фа кул те ти).

Члан 9.

Еко ту ри стич ки и про дај ни објек ти ко ји ста вља ју у про -
мет ме со ди вља чи мо ра ју, по ред до ка за о здрав стве ној
исправ но сти ме са ди вља чи, има ти и до ку мент о по ри је клу
ме са (про прат ни ца, ра чун), ко ји из да је ко ри сник ло ви шта.

Члан 10. 

Еко ту ри стич ки и про дај ни објек ти ко ји ста вља ју у про -
мет ме со ди вља чи ду жни су да на вид ном мје сту ис так ну
оба вје ште ње о то ме.

Члан 11.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма под ко јим се мо же вр ши ти пре па ри -
ра ње ди вља чи и др жа ње тро фе ја јав но из ло же них у објек -
ти ма, као и упо тре ба ме са ди вља чи у уго сти тељ ским објек -
ти ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 21/03).

Члан 12.

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: 04-332-2753/10
23. марта 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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На осно ву чла на 61. став 2. 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 КНА ДИ ШТЕ ТЕ ПРИ ЧИ ЊЕ НЕ КО РИ СНИ КУ 
ЛО ВИ ШТА БЕС ПРАВ НИМ ЛО ВОМ ИЛИ ОД ШТЕТ НИ

ЦЈЕ НОВ НИК

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу је се и об ра чу на ва ви си на
на кна де ште те при чи ње не ко ри сни ку ло ви шта бес прав ним
ло вом за уло вље ну, уби је ну, по га же ну у са о бра ћа ју, ухва ће -
ну или на дру ги на чин трај но оштeће ну ди вљач и њи хо ву
мла дун чад, за бес прав но уни ште на гни је зда, уни ште на или
оште ће на ја ја пер на те ди вља чи, као и на кна да ште те за ди -
вљач ко јим је ште та про у зро ко ва на не про пи сном упо тре -
бом сред ста ва за за шти ту би ља од бо ле сти и ште то чи на. 

Члан 2.

На кна да ште те из чла на 1. овог пра вил ни ка упла ћу је се
ко ри сни ку ло ви шта за по је ди не вр сте ди вља чи и из но си:

а) СТАЛ НО ЗА ШТИ ЋЕ НА ДИ ВЉАЧ: КМ

1) Ви дра и да бар .............................................................3.000 

2) Вје ве ри ца, рис и мун го..............................................1.000 

3) Ма ли те три јеб и ње го ва ко ка, ко ка ве ли ког  те три је ба,
ко ка ље штар ке, ча пље (осим си ве), ро де,  ла бу до ви, су по -
ви-ле ши на ри, ор ло ви, шкањ ци, еје,  лу ње, со ко ло ви, не си -
ти, си ви ждрал, дро пље,  ја стре бо ви, ли ске (осим цр не ли -
ске), жа лар ке, прут ке,  му ља че, ви вак по зви здач, по мор ни -
ци, га ле бо ви, чи гре,  со ве, рон ци, гњур ци, пље но ри, га ли -
ца чо ли ца и  га ли ца цр ве но кљу на ................................2.000 

4) Ја је из гни је зда вр ста из под тач ке 3) овог ста ва........150 

5) Мла дун че (до 10 не дје ља), вр ста на бро ја них у
под тач ки 3) овог ста ва ......................................................300

б) ЛО ВО СТА ЈЕМ ЗА ШТИ ЋЕ НА ДИ ВЉАЧ:        КМ

1) Мр ки ме двјед ...........................................................20.000 

2) Ди во ко за и ди во ја рац ...............................................6.000 

3) Ја ре ди во ко зе до јед не го ди не ста ро сти .................1.500 

4) Му флон........................................................................6.000 

5) Му флон ка ...................................................................4.000 

6) Јаг ње му фло на до јед не го ди не ста ро сти ................1.500 

7) Срн даћ .........................................................................4.000 

8) Ср на ............................................................................3.000 

9) Ла не до јед не го ди не ста ро сти ................................1.500 

10) Обич ни је лен и је лен ло па тар ................................4.500 

11) Ко шу та обич ног је ле на и је ле на ло па та ра ............3.000 

12) Те ле обич ног је ле на и је ле на ло па та ра .................1.500

13) Зец, пух и ну три ја ......................................................500 

14) Ве ли ки те три јеб муж јак .........................................2.500 

15) Ље штар ка, муж јак....................................................1.000 

16) Фа зан пје вац и ко ка, ја ре би ца пољ ска, 
ја ре би ца ка ме њар ка, дивља патка глувара, крџа и 
гугутка, дивља гуска и црна лиска .................................500 

17) Ја је из гни је зда вр ста из под тач ке 16) овог ста ва......30 

18) Мла дун че (до 10 не дје ља), вр ста из под тач ке 
16) овог ста ва .....................................................................500 

19) Пре пе ли ца, шљу ка, ди вљи го луб, гр ли ца ...............300 

20) Ја је из гни је зда вр ста из под тач ке 19) овог ста ва .....20 

21) Мла дун че (до 10 не дје ља), вр ста из под тач ке 
19) овог ста ва .......................................................................60 

Члан 3.

За ди вљач ко ја је на ба вље на и у ло ви ште пу ште на у ци -
љу на се ља ва ња на кна да се утвр ђу је та ко што се, по ред
ције не из чла на 2. овог пра вил ни ка, за ра чу на ва и на бав на
ци је на те ди вља чи.

Члан 4.

За ди вљач ко ја ни је од ре ђе на за за шти ће ну по од ред ба -
ма За ко на о лов ству, а ко ју за шти ће ном про гла си ко ри сник

9.04.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 29 15




