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“(3) Ако се употријеби само заштитна ограда на начин 
прописан у члану 9. став 2. овог правилника, руководилац 
организационе јединице која је употријебила ово средство 
силе сачињава службену забиљешку коју доставља руково-
диоцу надлежне основне организационе јединице.

(4) Заштитна ограда употријебљена на начин прописан 
у члану 9. став 2. овог правилника сматра се употребом 
силе и евидентира се у евиденцију о употреби силе.”.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-158
25. октобра 2019. године Министар,
Бањалука Мр Драган Лукач, с.р.

1796
На основу члана 15. став 3. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ 
ХВАТАЊА И ДРЖАЊА ДИВЉАЧИ У ОГРАЂЕНОМ 

ПРОСТОРУ

Члан 1.
У Правилнику о условима, начину хватања и држања 

дивљачи у ограђеном простору (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 47/10) члан 3. мијења се и гласи:

“(1) Хватање живе дивљачи може се вршити ради на-
сељавања ловишта, реинтродукције, оснивања узгајалишта 
дивљачи у ограђеном простору и држања дивљих свиња у 
ограђеном простору за испитивање урођених особина ло-
вачких паса.

(2) Захтјев за хватање живе дивљачи из става 1. овог 
члана подноси искључиво корисник ловишта, који уз зах-
тјев прилаже сљедеће:

а) основни подаци о врсти дивљачи планиране за хва-
тање: назив врсте, прољећно бројно стање у текућој ловној 
години, могућност коришћења из годишњег плана за те-
кућу ловну годину и планирани број јединки за хватање, у 
складу са годишњим планом коришћења ловишта за текућу 
ловну годину,

б) назив локације на којој ће се вршити хватање дивља-
чи,

в) опис методе и начина хватања дивљачи који онемо-
гућава озљеђивање дивљачи приликом хватања, манипула-
ције и њиховог транспорта,

г) доказ од надлежне ветеринарске организације о 
здравственом стању дивљачи која се планира хватати,

д) изјава о обезбијеђеном присуству надлежне ветери-
нарске организације ради здравствене заштите дивљачи то-
ком активности хватања и манипулације,

ђ) доказ да је правно лице које купује дивљач регистро-
вано за обављање дјелатности ловства.

(3) Хватање живе дивљачи по основу захтјева из става 
1. овог члана дозвољава се само за ловостајем заштићене 
и незаштићене врсте дивљачи у периоду када је дозвољен 
лов.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-1030/19
28. октобра 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1797
На основу члана 230. став 1. Закона о раду (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18), члана 76. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18), члана 190. Закона о општем 
управном поступку (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 13/02, 87/08, 50/10 и 66/18) и приједлога Одбора 
за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења 
послодаваца, министар рада и борачко-инвалидске заштите  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 
ПОСЛОДАВАЦА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ 

ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(1) Утврђује се да је Удружење послодаваца пољопри-
вреде и прехрамбене индустрије Републике Српске репре-
зентативно удружење послодаваца у областима 01, 03, 10, 
11 и 12 (биљна и сточарска производња, лов и припадајуће 
услужне дјелатности; риболов и аквакултура; производња 
прехрамбених производа; производња пића и производња 
дуванских производа).

(2) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 16-04/1-12-344-1/19
24. октобра 2019. године Министар,
Бањалука Душко Милуновић, с.р.

1798
На основу члана 12. став 4. Закона о личном имену 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 82/19) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар управе и 
локалне самоуправе, 25. октобра 2019. године,  д о н о с и

УПУТСТВО
О ИЗГЛЕДУ И САДРЖАЈУ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ЗА 

ПРОМЈЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА

1. Овим упутством прописују се изглед и садржај обра-
сца захтјева за промјену личног имена.

2. Захтјев за промјену личног имена подноси лице које 
жели да промијени име и презиме, или да промијени само 
име, или само презиме.

3. Захтјев за промјену личног имена подноси се на 
обрасцу који се налази у Прилогу овог упутства и чини ње-
гов саставни дио.

4. У образац захтјева из тачке 3. овог упутства уносе се 
назив органа јединице локалне самоуправе који је у складу 
са Законом о личном имену надлежан за рјешавање захтјева 
за промјену личног имена и подаци о подносиоцу захтјева:

1) име и презиме подносиоца захтјева и рођено прези-
ме,

2) адреса пребивалишта,
3) број телефона за контактирање (контакт телефон),
4) дан, мјесец и година рођења,
5) мјесто, општина/град и држава рођења,
6) јединствени матични број (ЈМБ),
7) име и презиме оца,
8) име и презиме и рођено презиме мајке,
9) лица која су у браку попуњавају податак о брачном 

супружнику и мјесту закључења брака,
10) ново име и презиме, или име, или презиме које под-

носилац захтјева жели стећи након промјене,
11) разлог промјене личног имена,
12) лица која имају дјецу попуњавају и податак о дјеци,
13) мјесто и датум подношења захтјева,




