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Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 96. сједници, одржаној 12.11.2020. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ СТАТИСТИКА У 

РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Миле Васић, доктор економских наука, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника директора за Сектор еко-
номских статистика у Републичком заводу за статистику 
Републике Српске на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3194/20 Предсједник
12. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), а у вези са чланом 6. Закона о студентском 
стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 
34/08), Влада Републике Српске, на 96. сједници, одржаној 
12.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА

1. Драгослав Топић, мр политикологије, разрјешава се 
дужности в.д. директора Јавне установе Студентски центар 
“Никола Тесла” Бања Лука због истека времена на које је 
именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3188/20 Предсједник
12. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03) и члана 6. Закона о 
студентском стандарду (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на 96. сједници, 
одржаноj 12.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА

1. Драгослав Топић, мр политикологије, именује се за 
в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Никола 
Тесла” Бања Лука на период до два (2) мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3187/20 Предсједник
12. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2240
На основу члана 29. став 3. и члана 77. став 6. Зако-

на о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
75/08, 60/13 и 70/20) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И НАЧИНУ САКУПЉАЊА 

ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови коришћења 

осталих шумских производа и начин сакупљања надокнада 
за њихово кори шћење у шумама и на шумским земљишти-
ма у својини Републике Српске.

Члан 2.
(1) Под осталим шумским производима (недрвни шум-

ски производи) сматрају се сви биотички производи, осим 
шумских дрвних сортимената, који могу да се сакупљају 
за исхрану или трговину, а односе се на: самоникло шум-
ско биље, производе животињског поријекла и произво-
де неживе природе који се налазе у шуми и на шумском 
земљишту.

(2) У остале шумске производе биљног поријекла спа-
дају: самоникло љековито, јестиво и ароматично биље, 
гљиве, шумско воће, плодови, шишарке, сјеме и листинац 
шумског дрвећа и грмља, украсно шибље, трска, лико, 
сокови из шумског дрвећа, различити органи биљака (ко-
ријен, кора, лишће, смола, плодови, патолошке израслине 
на дрвећу, плодовима и лишћу), маховина, лишајеви, трава 
(сијено) са ливада у оквиру шума и изнад шумске вегета-
ције.

(3) У производе животињског поријекла спадају: пчеле 
и њихови п роизводи у шумском дрвећу, пчеларско паша-
рење, пужеви, пијавице, ракови, глисте, змије (отров, кожа, 
месо).

(4) У производе неживе природе спадају: црница, хумус 
и бусен.

Члан 3.
(1) Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Срп-

ске” а. д. Соколац, као корисник шума и шумског земљишта 
у својини Републике (у даљем тексту: корисник), има право 
коришћења осталих шумских производа уз надокнаду од 
3% продајне цијене производа коју издваја на посебан ра-
чун корисника и коју је обавезан усмјерити за ревитали-
зацију осталих шумских производа на локалитете са којих 
они потичу.

(2) Коришћење осталих шумских производа могу 
вршити и друга привредна друштва или предузетници који 
су код надлежног органа регистровани за ову врсту дјелат-
ности (у даљем тексту: комерцијални сакупљачи) ако ко-
ришћење осталих шумских производа не врши корисник.

(3) Дозволу за коришћење осталих шумских производа 
за комерцијалне сакупљаче издаје корисник након спрове-
дене конкурсне процедуре.

(4) Корисник дозволу за коришћење осталих шумских 
производа комерцијалним сакупљачима издаје на период 
од годину дана.

(5) Физичка лица, односно локално становништво могу 
да сакупљају остале шумске производе за потребе своје 
породице до једног килограма дневно осталих шумских 
производа.

(6) Под термином коришћење подразумијева се ко-
ришћење, сакупљање, складиштење, обрада, паковање, 
транспорт и друге с тим у вези активности које се односе 
на остале шумске производе.

Члан 4.
(1) Комерцијални сакупљачи који су добили дозволу за 

коришћење дужни су да издају идентификационе картице 
за ангажоване сакупљаче, који имају обавезу да их носе са 
собом приликом сакупљања осталих шумских производа.

(2) Идентификациона картица треба да садржи:
1) назив и сједиште комерцијалног сакупљача који има 

дозволу за сакупљање,
2) идентификациони број сакупљача,
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3) име и презиме сакупљача,
4) подручје на којем врши сакупљање,
5) потпис одговорног лица и печат комерцијалног  са-

купљача.
(3) Комерцијални сакупљачи дужни су кориснику до-

ставити листу ангажованих сакупљача и доказ да је сва-
ки ангажовани сакупљач прошао обуку за сакупљање 
(конкурсна документација), а према Смјерницама за ко-
ришћење осталих шумских производа према принципима 
добре сакупљачке праксе, које се налазе у Прилогу 1. овог 
пр авилника и чини његов саставни дио.

Члан 5.
(1) Корисник води Регистар комерцијалних сакупљача 

који су добили дозволу за коришћење.
(2) У Регистар се уносе подаци о коришћењу осталих 

шумских производа, називу и сједишту комерцијалног са-
купљача који је добио дозволу за сакупљање, број дозволе, 
датум издавања и рок важења и назив шумскопривредног 
подручја за које је дата дозвола за сакупљање.

Члан 6.
(1) Комерцијални сакупљачи који су добили дозволу за 

коришћење дужни су доставити кориснику годишњи извје-
штај о коришћењу до 31. децембра текуће године.

(2) Извјештај треба да садржи рекапитулацију сакупље-
них количина по врстама осталих шумских производа и по-
дручја на којима су вршена сакупљања.

(3) Уз достављени извјештај обавезно је приложити от-
купне блокове, који садрже сљедеће податке:

1) име, презиме и адреса сакупљача,
2) подручје сакупљања (организациони дио корисника),
3) врста откупљеног производа,
4) количина откупљеног производа,
5) јединична цијена откупљеног производа,
6) потпис одговорног лица и печат комерцијалног са-

купљача,
7) потпис сакупљача.
(4) Садржај и изглед обрасца откупног блока приказан 

је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 7.
Остали шумски производи могу се користити и у сврху 

образовања кадрова и израду научноистраживачког рада, уз 
претходно одобрење корисника и уз услов да се сакупљене 
количине евидентирају и извјештај достави кориснику.

Члан 8.
(1) Корисник израђује план коришћења осталих шум-

ских производа у складу са шумскопривредним основима. 
План коришћења осталих шумских производа чини састав-
ни дио производно-финансијског плана корисника.

(2) План ко ришћења осталих шумских производа садр-
жи: локације у којима ће се вршити коришћење, врсте које 
се сакупљају и планирану количину осталих шумских про-
извода.

Члан 9.
(1) Услови  коришћења осталих шумских производа 

треба да обезбиједе њихову биолошку одрживост и побољ-
шање квалитета.

(2) Под биолошком одрживости осталих шумских про-
извода подразумијева се коришћење на начин и уз динами-
ку који не воде дугорочном паду биодиверзитета, као и одр-
жавање и побољшавање квалитета њихових потенцијала, 
који обезбјеђују задовољење потреба садашњих и будућих 
генерација.

Члан 10.
Листа врста осталих шумских производа које су 

забрањене за сакупљање налази се у Прилогу 3. овог пра-

вилника и чини његов саставни дио, те представља привре-
мену листу забрањених врста.

Члан 11.
(1) До успостављања листе врста осталих шумских 

производа за комерцијално сакупљање, привремену листу 
осталих шумских производа намијењених за комерцијално 
сакупљање представља Листа, која се налази у Прилогу 4. 
овог правилника и чини његов саставни дио, а ажурираће 
се у складу са извршеним стручним процјенама.

(2) Корисник и комерцијални сакупљачи дужни су да у 
пракси користе принцип предострожности.

Члан 12.
(1) Комерцијални сакупљачи који су добили дозволу 

за коришћење дужни су да писменим путем 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 са-
купљање осталих шумских произв ода, списак обучених 
сакупљача који ће вршити сакупљање осталих шумских 
производа на локалитету и вријеме изласка са локалитета.

(2) Организациони дио корисника дужан је да преко 
својих овлашћених лица врши контролу и надзор над ко-
ришћењем осталих шумских производа.

(3) Прије стављања у промет осталих шумских про-
извода организациони дио корисника комерцијалним са-
купљачима издаје отпремницу за остале шумске производе.

(4) Остали шумски производи који се у промету затекну 
без отпремнице одузеће се од стране организационог дије-
ла корисника, уз издавање одговарајуће потврде.

(5) Свако сакупљање осталих шумских производа које 
се врши супротно одредбама овог правилника сматраће се 
нелегалним.

Члан 13.
(1) Надокнада за сакупљање осталих шумских произво-

да за комерцијалне сакупљаче износи 5% од продајне ције-
не сировине на домаћем тржишту.

(2) Цјеновник осталих шумских производа доноси ко-
рисник на основу понуде и потражње на тржишту.

(3) Комерцијални сакупљачи дужни су да по пријему 
фактуре од стране организационог дијела корисника извр-
ше уплату надокнаде до петог у мјесецу за претходни мје-
сец.

Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима коришћења осталих шумских про-
извода и начину сакупљања њихових надокнада (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 8/10, 71/10 и 97/13).

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-1087/20
6. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

СМЈЕРНИЦЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОСТАЛИХ ШУМСКИХ 
ПРОИЗВОДА ПРЕМА ПРИНЦИПИМА ДОБРЕ САКУПЉАЧКЕ 

ПРАКСЕ
1. Начин и вријеме сакупљања осталих шумских производа 

дефинисани су планом коришћења осталих шумских производа, те 
досадашњим стручним упутствима и стандардима.

2. Приликом коришћења осталих шумских производа морају 
се сачувати за регенерацију: луковица – 50%, лишће – 50%, биљке 
– 20%, цвјетови – 30%, сјеме – 30%, био-масе потребне за одр жи-
вост и побољшање квалитета шумског земљишта.

3. Сакупљање осталих шумских производа врши се организо-
вано, уз дозволу и контролу корисника.

4. Сакупљање осталих шумских производа врше обучена лица.
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5. Сакупљање осталих шумских производа биљног поријекла 

обухвата бербу, сушење, паковање и чување сировине.
6. Приликом брања осталих шумских производа треба се при-

државати сљедећих принципа:
а) користити лијепо и суво вријеме,
б) радити пажљиво, стручно и у складу са упутствима,
в) одстранити одмах све нечистоће, примјесе и друго што 

умањује квалитет,
г) избјегавати истовремено брање више врста и варијетета,
д) оставити најбоље примјерке за биолошку одрживост,
ђ) поступати обазриво са отровним врстама,
е) стављати убрану сировину, без набијања у корпе, кутије, 

сандучиће и слично, и
ж) носити или транспортовати убрану сировину што прије на 

сушење.
7. Приликом брања биљне сировине треба се придржавати 

сљедећих правила:
а) цвијет (fl os) чим почне да се отвара,
б) лист (folium) кад биљка почне да цвјета,
в) лисни пупољак (gemmae) неотворен, рано прољеће,
г) стабло (herba) кад биљка почн  е да цвјета,
д) плод (fructus) сув, прије него што потпуно сазри или је зрио,
ђ) сјеме (semen) потпуно зрело,
е) кора (cortex) прије олиставања биљке, у рано прољеће, рјеђе 

касно у јесен, послије опадања листа и
ж) подземни органи вишегодишњих биљака – ризом (rhizom), 

коријен (radix), кртола (tuber) или луковица (bulbus) ваде се у јесен, 
кад опадне лишће или рано у прољеће, рјеђе у доба цвјетања биљ-
ке. Подземни биљни органи послије вађења из земље треба да се 
очисте од натрулих дијелова, добро оперу, разастру у танком слоју, 
суше на сунцу или вјетру и затим стављају у погодну амбалажу.

8. Приликом сакупљања гљива треба се придржавати сље-
дећих правила:

а) сакупља се само плодиште гљиве,
б) плодиште надземне гљиве мора се пажљиво убрати ножем, 

а ако је дио плодишта укопан, потребно га је пажљиво извадити уз 
помоћ ножа, те насталу рупу загрнути околним материјалом,

в) приликом брања гљива не смије се оштећивати мицелијум 
или непосредно станиште,

г) не препоручује се сакупљање тек изниклих и врло младих 
плодишта надземних гљива чији је промјер плодишта мањи од 1/5 
промјера просјечног зрелог плодишта одређене врсте, те за смрчке 
(род Morchella) плодишта нижих од 3 cm,

д) не препоручује се сакупљање комерцијалних врста гљива 
чији су промјери плодишта мањи од 3 cm за лисичарку и 5 cm за 
вргање и

ђ) сваку сакупљену врсту гљива посебно одлагати и преносити 
одвојено.

9. Сушење сировине биљног поријекла може бити природно 
и вјештачко.

10. Природно сушење сакупљене сировине обавља се у танком 
растреситом слоју, на љесама, даскама, хартији и сличном мате-
ријалу, у хладовини и на промаји.

11. За сушење материјала чија структура није њежна (кора, 
плод, сјеме, подземни органи) могу се користити директна сунчева 
свјетлост и топлота, с тим да се материјал изложи у танком слоју, 
да се, по потреби, дебели, меснати и подземни органи уздуж раз-
режу на тање дијелове, сијеку на кришке, нанижу на врпце и окаче 
на промајном мјесту.

12. За вријеме сушења материјал треба да се преврће повреме-
но и у случају промјене времена заштити од кише.

13. За вјештачко сушење сакупљене сировине користе се су-
шаре.

14. Процес сушења врши се на одређеној температури, која 
је стандардизована за поједине врсте осталих шумских произво-
да.

15. За паковање биљних производа користи се разна амба-
лажа која мора да штити производ од неповољних спољних ути-
цаја. Користе се сандуци, кутије (картонске, дрвене и слично), 
вреће и кесе од двоструке дебеле хартије, платна јуте, стаклене 
тегле.

16. Добро запакована роба чува се на сувом мјесту, у простори-
ји која се може провјетравати и до рока очувања њихове стандар-
дизоване употребне вриједности.

17. Сировине са етеричним уљима и танинима треба чувати 
неуситњене.

ПРИЛОГ 2.
_______________________________                   ______________________________________________
_______________________________                                                                       (подручје сакупљања / организациони дио корисника)
    (подаци о привредном субјекту)
ОТКУПНИ ЛИСТ бр. __________ СЕРИЈА __________________

Име и презиме сакупљача:
Адреса сакупљача:

ВРСТА ПРОИЗВОДА
КОЛИЧИНА КЛАСА

Јединична цијена ВРИЈЕДНОСТ
кг Квалитет

СЛОВИМА СВЕГА

(одговорно лице и печат комерцијалног 
сакупљача) (обрачунао) (наплатио)
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 ПРИЛОГ 3.

ЛИСТА ВРСТА КОЈЕ СУ ЗАБРАЊЕНЕ ЗА САКУПЉАЊЕ
ВРСТЕ НАВЕДЕНЕ У ЗАКОНУ О ШУМАМА – ЧЛАН 45. 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20):
Панчићева оморика, тиса, муника, бор кривуљ, планински ја-

вор, балкански кленић, божиковина, сремза, жута кошћела, храст 
црника, македонски храст, маљава бреза, медвјеђа лијеска, бадемо-
лисна крушка, жута џанарика, јужна мукиња, маслина, зеленика, 
сива топола, бадемолисна врба и ловор-врба, као и друге ријетке 
и вриједне врсте дрвећа на њиховим природним налазиштима, 
поименице одређене основом, ријетке, вриједне шумске биотопе, 
станишта, хабитусе и еко-системе, као и уништавање врста жбуња 
и њихових природних станишта, а који се односе на огрозд, црну 
рибизлу, оштру веприну, меку веприну, брнистру и конопљику.

Линцура (Gentiana lutea L.),
Каћун (Orchis morio L.),
Исландски лишај (Cetratia islandica Achr.),
Арника (Arnica montana L.),
Гороцвијет (Adonis vernalis L.),
Медвјеђе грожђе (ува) (Arctostaphyllos uva ursi (L.) Spreng),
Бабино зеље (блажени чкаљ) (Cnicus benedictus L.),
Росуља, мухоловка (Drosera rotundifolia L.),
Благајев ликовац (Dafne blagayana Freyer),
Босанска перуника (Iris reichenbachii Heuff. var. bosnica G. 

Beck),
Длакави планински слеч (Rhododendron hirsutum L.),
Хрватска сибиреја (Sibiraea croatica Degen) и
Рунолист (Leontopodium nivale ssp. Alpinum).
Гљиве:
Планинска пужевица (Hygrophorus queletii Bres.),
Коврџаста кокица (Spsarassis crispa Wulfen. FR.),
Зглавкари:
Ријечни рак (Astacus astacus L.).
Мекушци:
Копнени пуж (Helix pomatia L.), забрана сакупљања у периоду 

од 1. јануара до 30. јуна текуће године.

ПРИЛОГ 4.

ПРИВРЕМЕНА ЛИСТА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА 
НАМИЈЕЊЕНИХ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНО САКУПЉАЊЕ
Багрем (Robinia pseudoacacia L.), (цвијет),
Базга црна, зова црна (Sambucus nigra L.),
Бијели бор (Pinus sylvestris L.), (избојци, шишарке)
Бијела врба (Salix alba L.), (кора),
Бијела рада (Bellis perennis L.),
Бијели сљез (Althaea offi cinalis L.),
Бијели дуд (Morus alba L.), (лист, плод),
Бијела чемерика (Veratrum album L.),
Битуран (Artemisia annua L.),
Божије дрвце (Artemisia abortanum L.),
Боквица широколисна (Plantago media L.),
Боквица усколисна (Plantago lanceolata L.),
Боровица, клека, вења, смрeка (Juniperus communis L.),
Боровница (Vaccinium myrtilus L.),
Бреза (Betula pendula Roth.), (кора)
Брусница (Vaccinium vitis-idaea L.),
Бршљан (Hedera helix L.),
Велебиње, беладона (Atropa belladonna L.),
Вербена (Verbena offi cinalis),
Вилино сито (Carlina acaulis L.),
Водопија (Cichorium intybus L.),
Вранилова трава (Origanum vulgare L.),
Вриjeсак, чубaр (Satureja montana L.),
Вријесак, вријесина, обични вријес (Calluna vulgaris L.),
Гавез (Symphytum offi cinale L),
Глог бијели (Crataegus monogyna Jacq. s. lato),

Глог црвени (Crataegus oxyacantha L.),
Горка трава, црвени кантарион, кичица (Gentiana centaurium 

L),
Госпина, богородична трава, жути кантарион (Hypericum 

perforatum L.),
Далматински вријесак (Satureja hortensis L.),
Дан и ноћ (Viola tricolor L.),
Дивља, шумска јабука (Malus sylvestris Miller),
Дивља крушка (Pyrus piraster),
Дивља мрква (Daucus carota L.),
Дивља нана (Mentha longifolia L.),
Дивизма (Verbascum phlomoides L.),
Дивља ружа (Rosa canina L.),
Дивљи кестен (Aesculus hippocastanum L.),
Дјетелина црвена (Trifolium pretense L.),
Добричица (Glechoma hederacea L.),
Драча (Paliurus spina-Christi Mill.),
Дријен, дрен (Cornus mas L.),
Дубачац (Teucrium chamaedris L.),
Ждраљевина (Melilotus offi cinalis L.),
Здравњак (Geranium robertianum L.),
Зечији трн (Ononis spinosa L.),
Златница (Solidago virga-aurea L.),
Зова (Sambucus nigra L.),
Имела бијела (Viscum album L.),
Јаглац, јаглика, јагорчика (Primula veris L.),
Јагорчевина (Primula vulgaris Huds),
Јагода шумска (Fragaria vesca L.),
Јела (Abies alba Mill.), (шишарка),
Кадуља, жалфија (Salvia offi cinalis L.),
Каћун, шафран (Crocus neapolitanus L.),
Камилица (Matricaria chamomilla L.),
Клека црвена (Juniperus oxicedrus L.),
Коприва (Urtica dioica L.),
Куница, столисник, хајдучка трава (Achillea millefolium L.),
Купина (Rubus fruticosus agg.),
Лаванда (Lavandula angustifolia Mill.), (плантажа),
Лазаркиња (Asperula odorata),
Липа малолисна (Tilia cordata Mill,.),
Липа велелисна (Tilia platyphylos Scop.),
Лијеска (Corylus avellana L.),
Љиговина, смрдљика (Rhamnus fallax Boiss.),
Љубичица (Viola odorata L.),
Мајчина душица (Thymus serpyllum L.),
Малина (Rubus idaeus L .),
Маслачак (Taraxacum offi cinale F.G. Wigg),
Медвјеђи лук (Allium ursinum L.),
Метвица папрена (Mentha piperita L.),
Метвица пољска (Mentha arvensis L.),
Милодух (Hyssopus offi cinalis L.),
Милоглед, здравчица (Sanicula europaea L.),
Мирта (Myrtus communis L.),
Мразовац (Colchicum autumnale L.),
Мртва коприва (Lamium album L.),
Навала (Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott),
Нар, шипак (Punica granatum L.),
Невен (Calendula offi cinalis L.),
Очајница, мацина трава (Marrubium vulgare L.),
Одољен (Valeriana offi cinalis L.),
Орах (Juglans regia L.), (плод)
Пелин (Artemisia absinthium L.),
Пелин црни (Artemisia vulgaris L.),
Петровац (Agrimonia eupatoria L.),
Питоми кестен (Castanea sativa Miller), (плод)
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Плућњак (Pulmonaria offi cinalis L.),
Повратић (Tanacetum parthenium L.),
Подбјел (Тussilago farfara L.),
Поганчева трава (Physalis alkekengi L.),
Преслица, раставић (Equisetum arvense L.),
Различак (Centaurea cyanus L.),
Рањеник, ранилист (Betonica offi cinalis L.),
Росопас, ластина трава (Chelidonium majus L.),
Русомача, хоћу нећу (Capsella bursa pastoris L.)
Слатка папрат (Polypodium vulgare L.),
Смрдљика (Pistacia terebinthus L.),
Смрча (Picea abies L.), (шишарке)
Тимијан (Thymus vulgaris L.),
Трава ива (Teucrium montanum L),
Троскот, дворник (Polygonum aviculare L.),
Трушљика обична, крушина (Rhamnus frangula L.),
Циклама (Cyclamen purpurascens L.),
Црна јоха (Alnus glutinosa), (кора),
Црни бор (Pinus nigra L.), (избојци, шишарке),
Црни дуд (Morus nigra), (лист, плод)
Црни трн, трњина (Prunus spinosa L.),
Црни сљез (Malva silvestris L.),
Чемпрес (Cupressus sempervirens L.),
Честославица, вероника (Veronica offi cinalis L.),
Шипурак (Rosa canina L.).
Гљиве:
Бијели тартуф (Tuber magnatum),
Вргањи (Boletus sp.),
Ђурђевача, ђурђевка (Calocybe gambosa),
Јежевица, просењак (Hydnum repandum L.),
Лисичарка (Canthareullus cibarius),
Права рујница (Lactarius delicious (L. ex FR) S. F. Gray),
Рујница, благва (Amanita caesarea (Scop:Fr) Quelet),
Смрчак (Morchella esculenta),
Црна труба (Craterellus curnucopioides),
Црни племенити тартуф (Tuber melanosporum),
Црни љетни тартуф (Tuber aestivum).
Пужеви:
Копнени пуж (Helix pomatia L.), забрана сакупљања у периоду 

од 1. јануара до 30. јуна текуће године.

2241
На основу члана 5. став 3. и члана 14. став 3. Зако-

на о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 112/19) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), а у вези са 
тачком III Одлуке о давању сагласности на распоред сред-
става - субвенције нефинансијским субјектима у области 
ветеринарства (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 30/20), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА - СУБВЕНЦИЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКИМ СУБЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ 

ВЕТЕРИНАРСТВА 

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину расподјеле средста-

ва - субвенције нефинансијским субјектима у области ве-
теринарства (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/20) у члану 5. у ставу 6. ријечи: “1. децембра” замјењују 
се ријечима: “31. децембра”.  

У ставу 7. ријечи: “31. децембра текуће године” за-
мјењују се ријечима: “28. фебруара наредне године”.

Члан 2.
У члану 6. у ставу 7. ријечи: “31. децембра текуће годи-

не” замјењују се ријечима: “28. фебруара наредне године”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-1009/20
19. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

2242
На основу члана 76. став 3. Закона о заштити приро-

де (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар за про-
сторно уређење, грађевинарство и екологију, 6. новембра 
2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 

ОБИЉЕЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

Члан 1.
У Правилнику о начину обиљежавања заштићених по-

дручја (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/18) у 
члану 7. број: “5.” замјењује се бројем: “6.”.

Члан 2.
Послије члана 7. додаје се нови члан 7а, који гласи:

“Члан 7а.
Обиљежавање границе зоне заштите око границe за-

штићеног подручја, еколошки значајног подручја или еко-
лошког коридора врши се на начин прописан чланом 6. 
овог правилника, с тим што је ознака границе зоне заштите 
једна хоризонтална линија наранџасте боје, ширине 5 cm и 
дужине од 10 cm до 20 cm.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 15.04-052-6739/20
6. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

2243
На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој 

управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), а у вези са чланом 11. став 4. тачка 8. Правилни-
ка о стицању музејских стручних звања (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 9/18), министар просвјете 
и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ПОСТУПКА 

СТИЦАЊА ВИШЕГ СТРУЧНОГ ЗВАЊА У МУЗЕЈСКОЈ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

1. Утврђује се висина трошкова поступка стицања ви-
шег стручног звања у области музејске дјелатности у изно-
су од 300,00 КМ за лица са вишом и високом стручном 
спремом.

2. Трошкове поступка стицања вишег стручног звања 
сноси заинтересовано лице.

3. Средства се уплаћују на рачун јавних прихода број: 
562-099-00000556-87, буџетска организација 0813001, 
врста прихода 722511, позивом на број 9999999999, уз 
назнаку: “накнада за трошкове стицања виших стручних 
звања у музејској дјелатности”.
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