
Члан 11.

Ар хи ви из чла на 60. ст. 2, 3. и 4. За ко на о ар хив ској дје -
лат но сти, нај ма ње јед ном го ди шње, до ста вља ју Ар хи ву
Ре пу бли ке Срп ске евиденцијe o има о ци ма и ства ра о ци ма
јав не ар хив ске гра ђе.

Члан 12.

(1) Има о ци јав не до ку мен тар не и ар хив ске гра ђе оба ве -
зни су да над ле жном ар хи ву до ста вља ју по дат ке зна чај не
за во ђе ње еви ден ци ја пред ви ђе них овим пра вил ни ком.

(2) По да ци из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју се у ро ку
од 30 да на од на стан ка про мје не.

Члан 13.

По да ци за еви ден ци је ко је на осно ву овог пра вил ни ка
во ди Ар хив Ре пу бли ке Срп ске мо гу да се до ста ве у елек -
трон ском об ли ку, од но сно фор ма ту за раз мје ну по да та ка
ко ји утвр ди Ар хив Ре пу бли ке Срп ске или, уко ли ко је до -
зво љен при ступ од го ва ра ју ћим функ ци ја ма ин фор ма ци о -
ног си сте ма Ар хи ва Ре пу бли ке Срп ске, да се не по сред но
уне су у тај си стем.

Члан 14.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста ју да ва же
чл. 18, 19, 20, 21. и 22. Пра вил ни ка о еви ден ци ја ма ко је во -
ди Ар хив Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 14/02 и 36/08).

Члан 15.

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: 07.041/020-206/10
14. априлa 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву чла на 15. став 3. За кон о лов ству (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, броj 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, НА ЧИ НУ ХВА ТА ЊА И ДР ЖА ЊА 

ДИ ВЉА ЧИ У ОГРА ЂЕ НОМ ПРО СТО РУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви, на чин хва та -
ња и др жа ња ди вља чи у огра ђе ном про сто ру.

Члан 2.

(1) За хтјев за хва та ње и др жа ње ди вља чи у огра ђе ном
про сто ру, ка да то зах ти је ва ју по тре бе на у ке, на ста ве, зо о -
ло шких вр то ва, му зе ја и из во за, под но си при вред но дру -
штво или дру го прав но ли це ре ги стро ва но за оба вља ње те
дје лат но сти.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју се и:

а) до каз о ре ги стра ци ји за оба вља ње дје лат но сти из
ста ва 1. овог чла на,

б) обра зло же ње оправ да но сти раз ло га због ко јих под -
но се за хтјев,

в) по да так о вр сти и бро ју је дин ки пла ни ра них за хва -
та ње,

г) по да так о вре ме ну и ло ка ци ји на ко јој ће се из вр ши -
ти хва та ње ди вља чи,

д) по да так о ме то ди и на чи ну хва та ња ди вља чи,

ђ) до каз о оства ре ној са рад њи под но си о ца за хтје ва и
ко ри сни ка ло ви шта, (пла ни ра ни обим ди вља чи пред ви ђе не
за хва та ње не мо же би ти ве ћи од пла ни ра не мо гућ но сти
ко ри шће ња у го ди шњем пла ну ко ри шће ња за ту лов ну го -
ди ну) и

е) са гла сност над ле жне ве те ри нар ске ор га ни за ци је.

(3) Хва та ње ди вља чи на осно ву за хтје ва из ста ва 1.
овог чла на до зво ља ва се са мо за ло во ста јем за шти ће не и
не за шти ће не вр сте ди вља чи.

Члан 3.

(1) Ко ри сник ло ви шта, уз за хтјев за хва та ње ди вља чи
ра ди на се ља ва ња ло ви шта или уз га ја ли шта ди вља чи у
огра ђе ном про сто ру, до ста вља:

а) пла ни ра ни обим ди вља чи пред ви ђе не за хва та ње (не
мо же би ти ве ћи од пла ни ра не мо гућ но сти ко ри шће ња у го -
ди шњем пла ну ко ри шће ња за ту лов ну го ди ну),

б) та чан на зив ло ка ци је на ко јој ће се вр ши ти хва та ње
и на чин хва та ња ди вља чи,

в) за пи сник о про љећ ном пре бро ја ва њу ди вља чи,

г) пла ни ра не мје ре за шти те ко је се пред у зи ма ју то ком
хва та ња, при ли ком тран спор та и пре но ше ња ди вља чи на
но ву ло ка ци ју,

д) до каз о обез би је ђе ној ве те ри нар ској за шти ти то ком
ових ак тив но сти,

ђ) са гла сност над ле жне ве те ри нар ске ор га ни за ци је и

е) до каз о ис пу ње но сти усло ва прав ног ли ца ко је ку пу -
је ди вљач ра ди на се ља ва ња ло ви шта или за осни ва ње уз га -
ја ли шта ди вља чи.

(2) Хва та ње ди вља чи по осно ву за хтје ва из ста ва 1.
овог чла на до зво ља ва се са мо за ло во ста јем за шти ће не и
не за шти ће не вр сте ди вља чи, и то у слу ча ју ка да је по стиг -
нут утвр ђе ни ка па ци тет ло ви шта, од но сно ка да је ма тич ни
фонд по је ди не вр сте ди вља чи на кон про љећ ног пре бро ја -
ва ња ди вља чи јед нак утвр ђе ном ка па ци те ту ло ви шта за
врсту ко ја се пла ни ра хва та ти, од но сно под но шљи вој број -
но сти код не за шти ће них вр ста ди вља чи.

Члан 4.

Ко ри сник ло ви шта, у слу ча ју да ди вљач на не лов ним
по вр ши на ма при чи ња ва ште ту, мо же ор га ни зо ва ти хва та -
ње ди вља чи ра ди пре но ше ња ди вља чи на лов не по вр ши не,
уну тар ло ви шта, и у том слу ча ју уз за хтјев при ла же: са гла -
сност вла сни ка, од но сно ко ри сни ка не лов не по вр ши не, са -
гла сност над ле жне ве те ри нар ске ор га ни за ци је, опис ло ка -
ци је и тач но ври је ме хва та ња и пре но ше ња ди вља чи.

Члан 5.

(1) Одо бре ње за др жа ње ди вљих сви ња у огра ђе ном
про сто ру (га те ри) за ис пи ти ва ње уро ђе них осо би на ло вач -
ких па са из да је се ко ри сни ку ло ви шта на пе ри од од пет го -
ди на.

(2) Ми ни мал на по вр ши на огра ђе ног про сто ра (га те ра)
је 1,5 ha.

(3) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на, ко ри сник ло ви шта
при ла же до ку мен та ци ју о ис пу ње но сти сље де ћих усло ва,
и то:

а) до каз о вла сни штву зе мљи шта на ко ме се осни ва га -
тер (ако ко ри сник ло ви шта има зе мљу у свом вла сни штву)
или уго вор о за ку пу зе мљи шта, из вод из по сје дов ног ли ста
по вр ши не огра ђе ног про сто ра, и опис ка та стар ске че сти це
/ че сти ца и

б) ми шље ње ве те ри нар ске ор га ни за ци је од ре ђе не рје -
ше њем Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до -
при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) над ле жне за од -
ре ђе но епи зо о ти о ло шко под руч је о про цје ни ис пу ње но сти
усло ва за осни ва ње га те ра на осно ву на ла за на те ре ну (да
зе мљи ште и биљ ни по кри вач од го ва ра ју при род ном ста ни -
шту за ди вљу сви њу, да је огра да ура ђе на ква ли тет но на
на чин да спре ча ва из ла зак ди вље сви ње из га те ра у сло бод -
ну при ро ду или дру гих вр ста из сло бод не при ро де у га тер,
да број хра ни ли шта, ка љу жи шта и за кло на од го ва ра пла -
ни ра ном бро ју др жа ња ди вљих сви ња и слич но).

Члан 6.

(1) Ко ри сник ло ви шта, тек по до би ја њу са гла сно сти,
сти че усло ве за уно ше ње ди вље сви ње у га тер.
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(2) Мак си ма лан број ди вљих сви ња за др жа ње у га те ру
је три је дин ке, а ми ни мал на те жи на ди вље сви ње за ис пи -
ти ва ње уро ђе них осо би на ло вач ких па са је 80 ки ло гра ма.

(3) Ко ри сник ло ви шта је оба ве зан по уно ше њу ди вљих
сви ња у га тер:

а) да обез би је ди да се ди вље сви ње др же у огра ђе ном
про сто ру ис кљу чи во у ци љу обу ке ло вач ких па са, а не ре -
про дук ци је,

б) да пу тем се лек ци је ели ми ни ше ге нет ски ло ша гр ла,
од но сно ме ле зе,

в) да спри је чи пу шта ње ди вљих сви ња из га те ра у сло -
бод ну при ро ду и

г) да ре дов но спро во ди од го ва ра ју ће пре вен тив не
здрав стве не мје ре и ус по ста ви ху ма ни од нос пре ма ди вља -
чи.

Члан 7.

(1) За хтје ви за до би ја ње са гла сно сти из чл. 2, 3, 4. и 5.
овог пра вил ни ка 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 8.

(1) Ко ми си ја да је струч но ми шље ње по под ни је том
уред ном и пот пу ном за хтје ву из чл. 2, 3, 4. и 5. овог пра -
вил ни ка.

(2) Ако је ми шље ње ко ми си је по зи тив но, ми ни стар до -
но си рје ше ње о да ва њу са гла сно сти за хва та ње ди вља чи.

(3) У слу ча ју ка да је 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 хва та ње ди вља чи.

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

Члан 9.

Хва та ње ди вља чи на осно ву за хтје ва из чла на 3. овог
пра вил ни ка ко ри сник ло ви шта пла ни ра го ди шњим пла ном
ко ри шће ња.

Члан 10.

(1) Ко ри сни ци ло ви шта ко ји са да ном сту па ња на сна -
гу овог пра вил ни ка већ има ју рје ше ње о одо бре њу др жа ња
ди вљих сви ња у огра ђе ном про сто ру ду жни су да Ми ни -
стар ству до ста ве до ка зе о ис пу ње но сти усло ва про пи са них
чла ном 5. овог пра вил ни ка, нај ка сни је у ро ку од 90 да на од
да на ње го вог сту па ња на сна гу.

(2) Ко ри сни ци ло ви шта из ста ва 1. овог чла на до ста -
вља ју за хтјев за одо бре ње др жа ња ди вљих сви ња у огра ђе -
ном про сто ру, са при ло же ним до ка зи ма о ис пу ње но сти
усло ва про пи са них чла ном 5. овог пра вил ни ка.

(3) По сту пак до ста вља ња за хтје ва из ста ва 2. овог чла -
на и по сту па ње по истом ре гу ли сани су чл. 7. и 8. овог пра -
вил ни ка.

Члан 11.

На чин хва та ња ди вља чи из чл. 2, 3, 4. и 5. овог пра вил -
ни ка мо ра би ти у скла ду са од ред ба ма За ко на о за шти ти и
до бро би ти жи во ти ња и под за кон ским ак ти ма до не се ним
на осно ву овог за ко на.

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: 04-332-6268/10
10. маја 2010. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

825

На осно ву чла на 31. 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 ОП ШТИМ УСЛО ВИ МА, ПО СТУП КУ И НА ЧИ НУ 

ДА ВА ЊА ЛО ВИ ШТА НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се оп шти усло ви, по сту -
пак и на чин да ва ња при вред но-спорт ских и спорт ско-ре -
кре а ци о них ло ви шта на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске, ко -
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) до дје љу је на ко ри шће -
ње ко ри сни ку у скла ду са За ко ном о лов ству (у да љем тек -
сту: За кон).

Члан 2.

При вред но-спорт ско и спорт ско-ре кре а ци о но ло ви ште
(у да љем тек сту: ло ви ште) да је се на ко ри шће ње са мо јед -
ном ко ри сни ку, и то оном прав ном су бјек ту ко ји по ну ди
нај по вољ ни је усло ве за одр жи во га здо ва ње и по бољ ша ње
ква ли те та лов них ре сур са.

Члан 3.

(1) Ло ви ште се до дје љу је на ко ри шће ње пу тем јав ног
кон кур са.

(2) Ми ни стар ство рас пи су је јав ни кон курс о до дје ли
ло ви шта на ко ри шће ње ко ји се об ја вљу је у “Слу жбе ном
гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(3) Рок за при ја ву на јав ни кон курс о до дје ли ло ви шта
на ко ри шће ње је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног кон -
кур са.

Члан 4.

Пра во уче шћа на јав ном кон кур су има ју ло вач ка удру -
же ња, пред у зе ћа шу мар ства и дру га прав на ли ца ре ги стро -
ва на за ба вље ње лов ством.

Члан 5.

(1) Уче сни ци на кон кур су о до дје ли ло ви шта на ко ри -
шће ње ду жни су ис пу ни ти сље де ће оп ште усло ве и до ста -
ви ти:

а) до каз да су ре ги стро ва ни у суд ском ре ги стру за ба -
вље ње овом дје лат но шћу, што се до ка зу је рје ше њем о ре -
ги стра ци ји,

б) из вод из ста ти стич ког ре ги стра (ма тич ни број),

в) вје ро до стој не ис пра ве о имо вин ском ста њу,

г) до ка зе о обез бје ђе њу про фе си о нал не ло во чу вар ске и
струч не слу жбе, сра змјер но по вр ши ни уста но вље ног ло ви -
шта,

д) до ка зе о го ди ни ре ги стра ци је за ба вље ње овом дје -
лат но шћу,

ђ) до ка зе о бро ју рад ни ка за по сле них на по сло ви ма
лов ства, а за ло вач ка удру же ња и број чла но ва ло вач ког
удру же ња (ми ни мал но 50 чла но ва са по ло же ним ло вач ким
ис пи том) и

е) кра так при каз ци ље ва ко је под но си лац при ја ве же ли
да оства ри у ло ви шту.

(2) Сва до ку мен та из ста ва 1. овог чла на мо ра ју би ти
ори ги на ли или фо то ко пи је овје ре не код над ле жне ин сти ту -
ци је.

Члан 6.

При ја ве и по треб ну до ку мен та ци ју из чла на 5. овог
пра вил ни ка уче сни ци јав ног кон кур са до ста вља ју Ми ни -
стар ству.
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