
Члан 6.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва -

ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 08.040/020-939/09-2
26. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Џе рард Сел ман, с.р.

1967 
На осно ву чла на 16. став 4. 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, 11/09, 74/10 и 86/10), 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 ВР СТА МА, БРО ЈУ И НА ЧИ НУ КО РИ ШЋЕ ЊА 
ЛО ВАЧ КИХ ПА СА У ЛО ВИ ШТУ 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се ра се ло вач ких па са,

број ло вач ких па са за лов на по је ди ну вр сту ди вља чи у ло -
ви шту, на чин ко ри шће ња ло вач ких па са у ло ви шту и на чин
из да ва ња увје ре ња о по ло же ном ис пи ту уро ђе них осо би на
и увје ре ња о по ло же ном рад ном ис пи ту на крв ном тра гу.

Члан 2.
(1) Ло вач ки пси су, у сми слу овог пра вил ни ка, сви пси

ко ји ис пу ња ва ју усло ве за лов, има ју по ло жен ис пит уро ђе -
них осо би на, а за кр во сљед ни ке и по ло жен рад ни ис пит на
крв ном тра гу.

(2) У ло ву се мо гу ко ри сти ти са мо ло вач ки пси ко ји су
ре ги стро ва ни код Ки но ло шког са ве за Ре пу бли ке Срп ске (у
да љем тек сту: КСРС), ко ји има ју увје ре ње о по ло же ном ис -
пи ту уро ђе них осо би на, а за кр во сљед ни ке и увје ре ње о
по ло же ном рад ном ис пи ту на крв ном тра гу, којa из да је
КСРС, и ко ји су вак ци ни са ни ми ни мал но 15 да на при је
отва ра ња лов не се зо не, од но сно по чет ка ло ва, уз до каз о
из вр ше ној вак ци на ци ји.

(3) Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на, ра ди увје -
жба ва ња за оба вља ње од ре ђе них рад њи у ло ву, мла ди ло -
вач ки пси до на вр ше них 18 мје се ци жи во та мо гу уче ство -
ва ти у ло ву и без по ло же ног ис пи та уро ђе них осо би на.

Члан 3. 
Ра се ло вач ких па са, у сми слу овог пра вил ни ка, ко је се

нај че шће ко ри сте у Ре пу бли ци Срп ској раз вр ста ва ју се по
гру па ма:

а) те ри је ри: ње мач ки ло вач ки те ри јер, фок сте ри јер
крат ко дла ки, фок сте ри јер оштро дла ки и велш те ри јер,

б) ја за ви ча ри: ја за ви чар крат ко дла ки, ја за ви чар оштро -
дла ки, ја за ви чар ду го дла ки и ја за ви чар у све три ве ли чи не,

в) го ни чи: срп ски го нич, срп ски тро бој ни го нич, бо сан -
ски оштро дла ки го нич (ба рак), цр но гор ски пла нин ски го -
нич, по сав ски го нич, истар ски крат ко дла ки го нич, истар -
ски оштро дла ки го нич, сло вач ки го нич (Ко пов), алп ски
брак – ја за ви чар, бигл и ба сет, 

г) кр во сљед ни ци: ба вар ски и ха но вер ски,
д) пти ча ри: ње мач ки пти чар крат ко дла ки, ње мач ки

пти чар оштро дла ки, ње мач ки пти чар ду го дла ки, вај мар ски
пти чар, ита ли јан ски пти чар крат ко дла ки, ита ли јан ски пти -
чар оштро дла ки (спи нон), ма ђар ска ви жла крат ко дла ка,
ма ђар ска ви жла оштро дла ка, ма ли мин стер лан дер, ве ли ки
мин стер лан дер, епа њел бре тон, по ен тер, ен гле ски се тер,
гор дон се тер и ир ски се тер,

ђ) до но са чи ди вља чи (апор те ри): ла бра дор ски ре три -
вер, злат ни ре три вер, ре три вер рав не дла ке и ре три вер ко -
вр џа ве дла ке и

е) ди за чи ди вља чи (цу њав ци): ен гле ски ко кер шпа ни -
јел, ен гле ски шприн гер шпа ни јел, вел шки шприн гер шпа -
ни јел, клам бер шпа ни јел и ње мач ки пре пе ли чар.

Члан 4. 
Ис пит уро ђе них осо би на и рад ни ис пит на крв ном тра -

гу за ло вач ке псе по ла же се на осно ву пра вил ни ка КСРС-a
ускла ђе ног са про пи си ма Ме ђу на род не ки но ло шке ор га ни -
за ци је (у да љем тек сту: FCI).

Члан 5.
(1) Упо тре бљи вост ло вач ких па са на крв ни траг ис ка зу -

је се по ла га њем рад ног ис пи та на крв ном тра гу (вје штач -
ком или при род ном).

(2) Пси ма кр во сљед ни ци ма у рад ном сми слу сма тра ју
се сви пси из чла на 3. овог пра вил ни ка, ко ји има ју по ло жен
рад ни ис пит на крв ном тра гу на на чин пред ви ђен овим
пра вил ни ком. 

(3) Ако ло вач ки пас има по ло жен рад ни ис пит на крв -
ном тра гу ви шег сте пе на од на ве де ног у овом пра вил ни ку,
при зна је му се тра же на упо тре бљи вост.

(4) Ис пит из ста ва 1. ово га чла на по ла же се код КСРС-
а по FCI про пи си ма.

Члан 6.
(1) На осно ву по ло же ног ис пи та (ис пит уро ђе них осо -

би на, од но сно рад ни ис пит на крв ном тра гу), ло вач ком псу
из да је се увје ре ње у скла ду с FCI про пи си ма. 

(2) Увје ре ња из ста ва 1. ово га чла на из да је КСРС.
(3) О из да тим увје ре њи ма из ста ва 2. ово га чла на КСРС

во ди еви ден ци ју раз вр ста но по гру па ма из чла на 3. овог
пра вил ни ка. 

(4) Ло вач ким пси ма ко ји су по ло жи ли ис пит уро ђе них
осо би на, од но сно рад ни ис пит на крв ном тра гу, у скла ду с
FCI про пи си ма и пре ма про пи си ма зе мље из ко је до ла зе,
КСРС ће на за хтјев вла сни ка пса из да ти увје ре ње о по ло -
же ном ис пи ту уро ђе них осо би на, од но сно увје ре ње о по -
ло же ном рад ном ис пи ту на крв ном тра гу, у скла ду са од -
ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 7. 
Ако се у Ре пу бли ци Срп ској у ло ву ко ри сте ра се ло вач -

ких па са ко је ни су на ве де не у чла ну 3. овог пра вил ни ка,
сма тра ће се ло вач ким пси ма ако су као та кви еви ден ти ра -
ни код FCI-а.

Члан 8. 
Стра ни др жа вља ни у ло ву на те ри то ри ји Ре пу бли ке

Срп ске мо гу ко ри сти ти ло вач ке псе ре ги стро ва не у зе мља -
ма из ко јих до ла зе, под усло вом да има ју по ло жен ис пит у
скла ду са про пи си ма зе ма ља из ко јих до ла зе, што до ка зу ју
аде кват ном до ку мен та ци јом.

Члан 9.
(1) Лов ди вља чи ни ског ло ва чи је тех ни ке ло ва зах ти је -

ва ју ко ри шће ње ло вач ког пса не мо же се без ње га за по че -
ти, ни ти оба вља ти.

(2) Груп ни лов ди вља чи ни ског ло ва чи је тех ни ке ло ва
зах ти је ва ју ко ри шће ње ло вач ког пса не мо же се за по че ти и
оба вља ти ако у ње му не уче ству је нај ма ње је дан ло вач ки
пас на шест уче сни ка.

(3) При ли ком ло ва ди вља чи ви со ког ло ва, ко ри сник ло -
ви шта, ко ри сник по себ ног ло ви шта, кон це си о нар ло ви шта
или осни вач уз га ја ли шта ди вља чи у огра ђе ном про сто ру (у
да љем тек сту: ко ри сник ло ви шта) ду жан је обез би је ди ти и
ко ри сти ти ло вач ког пса ко ји има по ло жен рад ни ис пит на
крв ном тра гу.

Члан 10.
(1) Ло вач ким пси ма пти ча ри ма, ди за чи ма и до но са чи -

ма ди вља чи, те ри је ри ма и ја за ви ча ри ма до пу ште но је да
лове ди вљач ни ског ло ва ако има ју по ло жен ис пит уро ђе -
них осо би на.

(2) Ло вач ким пси ма из чла на 3. ово га пра вил ни ка до пу -
ште но је да лове ди вљу сви њу.

(3) Ло вач ким пси ма го ни чи ма са по ло же ним ис пи том
уро ђе них осо би на до пу ште но је да лове зе ца, ли си цу, ди -
вљу мач ку, ку ну и тво ра.

(4) Те ри је ри ма и ја за ви ча ри ма са по ло же ним ис пи том
уро ђе них осо би на до пу штен је лов ја ма ре њем уз ис ко па ва -
ње.

Члан 11.
(1) Лов ци у ло ву мо гу ко ри сти ти ло вач ке псе го ни че у

ло ви шту са мо на кон до би је не пи сме не до зво ле ко ри сни ка
ло ви шта.
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(2) Ни је до зво ље но ко ри сти ти ло вач ке псе но ћу, осим
код ра да на крв ном тра гу.

(3) Као ноћ но ври је ме сма тра се пе ри од од два са та на -
кон за ла ска сун ца до два са та при је из ла ска сун ца.

Члан 12.
(1) У сва ком ло ву, по је ди нач ном или груп ном, у ко јем

је про пи са на упо тре ба ло вач ких па са, мо ра ју би ти ко ри -
шће не ра се и број па са у скла ду са од ред ба ма овог пра вил -
ни ка.

(2) Ли це ко је ру ко во ди ло вом ду жно је од мах от ка за ти
лов, од но сно пре ки ну ти лов, ако се лов не од ви ја у скла ду
са усло ви ма про пи са ним овим пра вил ни ком.

Члан 13.
Оба ве зна је вак ци на ци ја ло вач ког пса јед ном го ди шње. 

Члан 14.
По ступ ци за по че ти до сту па ња на сна гу овог пра вил -

ни ка до вр ши ће се пре ма од ред ба ма овог пра вил ни ка. 

Члан 15.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об -

ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.06.332-847/11
27. октобра 2011. го ди не                     Министар,
Ба ња Лу ка                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.

Бањалучка берза а.д. Бања Лука

На осно ву чла на 281. став 1. тач ка а) За ко на о при вред -
ним дру штви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 127/08, 58/09) и чла на 22. став 1. тач ка а. Ста ту та Ба ња -
луч ке бер зе а.д. Ба ња Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 20/02, 7/04, 84/06, 41/07), Скуп шти на Ба ња -
луч ке бер зе а.д. Ба ња Лу ка, на 25. ван ред ној сјед ни ци, одр -
жа ној 29. августа 2011. го ди не,  д о  н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ПЕ ТИМ ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА СТА ТУ ТА БЕР ЗЕ

Члан 1.
Члан 2. став 2. Ста ту та Ба ња луч ке бер зе (у да љем тек сту:

Бер за), “Слу жбе ни гла сник Републике Српске”, бр. 20/02,
7/04, 84/06 и 41/07 (у да љем тек сту: Ста тут), бри ше се.

Члан 2.
Члан 9. став 1. ми је ња се и гла си:
“ (1) Бер за оба вља сље де ће дје лат но сти:
66.11 - по сло ва ње фи нан сиј ског тр жи шта, 
58.11 - из да ва ње књи га, бро шу ра и дру гих пу бли ка ци ја,
58.13 - из да ва ње но ви на,
58.14 - из да ва ње ча со пи са и слич них пе ри о дич них из -

да ња.”.
У истом чла ну у ста ву 2. до да ју се но ве т. е) и ж), ко је

гла се:
“е) раз вој и рас по ла га ње софт ве ром у ве зи са тр го ва -

њем хар ти ја ма од ври јед но сти,
ж) раз ви ја си сте ме за по ве зи ва ње са дру гим тр жи шти -

ма ка пи та ла.”.

Члан 3.
У чла ну 12. став 1. ми је ња се и гла си:
“Бер за се осни ва као за тво ре но ак ци о нар ско дру штво.”.
У истом чла ну став 3. бри ше се.

Члан 4.
Члан 13. ми је ња се и гла си:
“Основ ни ка пи тал Бер зе из но си 2.660.000,00 КМ и по -

ди је љен је на 2.660 ре дов них ак ци ја но ми нал не ври јед но -
сти 1.000,00 КМ ко је гла се на име.”. 

Члан 5.
Члан 14. ми је ња се и гла си:

“(1) На сти ца ње ак ци ја Бер зе при мје њу је се огра ни че -
ња из За ко на о тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти.

(2) Ко ми си ја за хар ти је од ври јед но сти Републике
Српске да је са гла сност на од ре ђе на сти ца ња ак ци ја Бер зе у
скла ду са За ко ном о тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти.”.

Члан 6.
Члан 15. ми је ња се и гла си: 
“(1) Члан Бер зе мо же оту ђи ти ак ци је та ко што исте пр -

во по ну ди оста лим ак ци о на ри ма Бер зе по сред ством Бер зе. 
(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, ак ци о на ри Бер зе

ко ји при хва те по ну ду има ју пра во на ку по ви ну ак ци ја Бер -
зе сра змјер но бро ју по сје до ва них ак ци ја. 

(3) Уко ли ко чла но ви Бер зе не од го во ре на по ну ду у ро -
ку ко ји је про да вац на зна чио или не ис ка жу ин те рес за ку -
по ви ну свих по ну ђе них ак ци ја, Управ ни од бор Бер зе мо же
до ни је ти од лу ку о сти ца њу соп стве них ак ци ја. Бер за је ду -
жна сте че не ак ци је про да ти ак ци о на ри ма Бер зе или дру -
гим ли ци ма у ро ку од го ди ну да на.

(4) Ако Управ ни од бор Бер зе не при хва ти по ну ду за ку -
по ви ну ак ци ја, ак ци о нар Бер зе мо же про да ти ак ци је ли ци -
ма ко ји ни су ак ци о на ри Бер зе, пу тем јав не по ну де ко ју ор -
га ни зу је Бер за, во де ћи ра чу на да се не угро зи огра ни че ња
из чла на 14.”.

Члан 7.
У чла ну 19. ри је чи: “За ко на о пред у зе ћи ма и За ко на о

хар ти ја ма од ври јед но сти” ми је ња ју се и гла се:
“За ко на о при вред ним дру штви ма и За ко на о тр жи шту

хар ти ја од ври јед но сти”.

Члан 8.
У чла ну 20. став 1. тач ка 3. иза ри је чи: “Над зор ни од -

бор” до да ју се ри је чи: “(са овла шће њи ма Од бо ра за ре ви -
зи ју у сми слу За ко на о при вред ним дру штви ма) - Од бор за
ре ви зи ју”.

Члан 9.
Члан 22. ми је ња се и гла си:
“(1) Скуп шти на:
a) до но си Ста тут Бер зе и усва ја ње го ве из мје не,
б) усва ја фи нан сиј ске из вје шта је, као и из вје шта је

Управ ног од бо ра и не за ви сног ре ви зо ра у ве зи са фи нан -
сиј ским из вје шта ји ма,

в) од лу чу је о рас по дје ли до би ти и по кри ћу гу бит ка,
г) од лу чу је о по ве ћа њу и сма ње њу основ ног ка пи та ла,
д) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Управ ног и Над зор ног

од бо ра - Од бо ра за ре ви зи ју, те од лу чу је о по ли ти ци на кна -
да и на гра да ма чла но ви ма Управ ног и Над зор ног од бо ра -
Од бо ра за ре ви зи ју,

ђ) би ра и ра зр је ша ва не за ви сног ре ви зо ра,
е) од лу чу је о про мје ни пра ва ве за них за по је ди не кла се

и вр сте ак ци ја, 
ж) од лу чу је о за сту па њу у по ступ ци ма пред су дом про -

тив чла но ва Управ ног од бо ра и ди рек то ра,
з) од лу чу је о ста ту сним про мје на ма, про мје ни прав не

фор ме у дру гу фор му при вред ног дру штва,
и) од лу чу је о сти ца њу и рас по ла га њу имо ви ном ве ли ке

ври јед но сти, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је осни ва -
ње и по сло ва ње при вред них дру шта ва,

ј) од лу чу је о пре стан ку дру штва,
к) од лу чу је о из да ци ма по осно ву на гра ђи ва ња чла но ва

Управ ног од бо ра и Над зор ног од бо ра - Од бо ра за ре ви зи ју, 
л) од лу чу је о пи та њи ма из дје ло кру га Управ ног од бо ра,

на ње гов за хтјев,
љ) до но си По слов ник о свом ра ду,
м) од лу чу је о дру гим пи та њи ма утвр ђе ним за ко ном и

Ста ту том.
(2) Од лу ке до не се не на сјед ни ци Скуп шти не ак ци о на -

ра уно се се без од ла га ња у књи гу од лу ка.”.

Члан 10.
Члан 23. ми је ња се и гла си:
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