
ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О ДО ДЈЕ ЛИ КОН ЦЕ СИ ЈЕ 
ЗА ОБА ВЉА ЊЕ СПОРТ СКО-ЕКО НОМ СКОГ РИ БО ЛО ВА

НА РИ ЈЕ ЦИ РИБ НИК ПРЕД У ЗЕ ЋУ “LTG COM PANY” 
ДОО БА ЊА ЛУ КА (“Слу жбени гла сник Ре пу бли ке 

Срп ске”, број 5/06)

I

У Од лу ци о до дје ли кон це си је за оба вља ње спорт ско-
еко ном ског ри бо ло ва на ри је ци Риб ник пред у зе ћу ДОО
“LTG com pany” Ба ња Лу ка, број: 02/1-020-43/06, од 13. ја -
ну а ра 2006. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 5/06), у тач ки II став 2. ри јеч и број: “пет на ест
(15)” за мје њу ју се ри јеч ју и бро јем: “три де сет (30)”.

II

Овла шћу је се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар -
ства и во до при вре де да са Кон це си о на ром за кљу чи анекс
Уго во ра о кон це си ји.

III

Ова од лу ка 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: 04/1-012-2-1041/11 Пред сјед ник
26. ма ја 2011. го ди не Вла де,
Ба ња Лу ка Алек сан дар Џом бић, с.р.

900

На осно ву чла на 107. став 2. тач ка в) За ко на о шу ма ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр ој 75/08) 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 НАД ЗО РУ НАД ИЗ РА ДОМ ШУМ СКО ПРИ ВРЕД НИХ
ОСНО ВА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се вр ше ње над зо ра над
из во ђе њем ра до ва при из ра ди шум ско при вред них осно ва
(у да љем тек сту: над зор). 

Члан 2. 

Од ред бе овог пра вил ни ка при мје њу ју се за над зор на
шу ме у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске и на шу ме у при ват ној
сво ји ни.

II - ШУ МЕ У СВО ЈИ НИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 3.

При из ра ди шум ско при вред ног осно ва оба ве зном над -
зо ру из во ђе ња кан це ла риј ских (при прем них) и те рен ских
ра до ва под ли је жу:

а) про јект ни за да так за из ра ду шум ско при вред ног
осно ва,

б) кла си фи ка ци ја шу ма и шум ских зе мљи шта у еко ло -
шко-про из вод ном по гле ду и с об зи ром на на мје ну,

в) утвр ђи ва ње тех нич ких ци ље ва га здо ва ња шу ма ма,

г) фор ми ра ње про стор них уре ђај них је ди ни ца, оби ље -
жа ва ње њи хо вих гра ни ца на те ре ну, сни ма ње гра ни ца и
њи хо во кар ти ра ње, те утвр ђи ва ње по вр ши на тих је ди ни ца,

д) ден дро ме триј ска мје ре ња, пре бро ја ва ња и оцје њи ва -
ња так са ци о них еле ме на та ста ба ла и са сто ји не и

ђ) утвр ђи ва ње так са ци о них еле ме на та кла си фи ка ци о -
них и про стор них уре ђај них је ди ни ца.

Члан 4.

Над зор се спро во ди ра ди спре ча ва ња на ста ја ња и бла -
го вре ме ног от кла ња ња гру бих и си сте мат ских гре ша ка при

из во ђе њу те рен ских ра до ва и дру гих по сло ва при из ра ди
шум ско при вред ног осно ва.

Члан 5.

(1) Над зор спро во ди Аген ци ја за шу ме (у да љем тек -
сту: Аген ци ја).

(2) Уко ли ко из ра ду осно ва вр ши Аген ци ја, она ће по -
сло ве над зо ра пу тем јав ног кон кур са по вје ри ти при вред -
ном дру штву или дру гом прав ном ли цу ко је по сје ду је ли -
цен цу за оба вља ње про јек тант ских ра до ва у шу мар ству,
из да ту од 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).

Члан 6.

(1) Над зор се вр ши исто вре ме но са из во ђе њем ра до ва,
а над зи ре се сва ки так са тор по је ди нач но.

(2) Аген ци ја, односно при вред но дру штво или дру го
прав но ли це из чла на 5. став 2. овог пра вил ни ка обез би је -
ди ће до во љан број кон тро ло ра, ко ји ће сва ко днев но вр ши -
ти кон тро лу при ку пља ња так са ци о них по да та ка на те ре ну.

(3) О из вр ше ној кон тро ли те рен ских и кан це ла риј ских
ра до ва пе ри о дич но се под но си пи са ни из вје штај Ми ни -
стар ству. 

Члан 7.

(1) Ден дро ме триј ска пре бро ја ва ња, мје ре ња и оцје њи -
ва ња кон тро ли шу се на узор ку ми ни мал не ве ли чи не 5% од
укуп ног бро ја при мјер них пло ха (кру го ва). 

(2) Ге о дет ски ра до ви, из два ја ње са сто ји на, из два ја ње
нео бра слог шум ског зе мљи шта (по вр ши не по де сне и не по -
де сне за по шу мља ва ње и га здо ва ње), по ста вља ње гра нич -
них зна ко ва кон тро ли шу се оби ла ском ди је ло ва шу ме.

Члан 8.

Из во ђач те рен ских ра до ва ду жан је да пра вил но оби -
ље жи цен тре пре мјер них кру го ва (ви дљи вим и ста бил ним
кол чи ћем са ред ним бро јем), ра ди њи хо вог лак шег про на -
ла же ња и иден ти фи ка ци је. 

Члан 9.

При вр ше њу над зо ра над из вр ше ним те рен ским ра до -
ви ма ко ри сти ће се иста ме то ди ка и ин стру мен ти ко је ко ри -
сти из во ђач ра до ва и при том ће се по пу ња ва ти исто вје тан
те рен ски ма ну ал.

Члан 10.

(1) По да ци из кон трол ног ма ну а ла упо ре ђу ју се са по -
да ци ма из ма ну а ла так са то ра. 

(2) Кон тро ла преч ни ка, ви си не и де бљин ског при ра ста
ста ба ла вр ши се ме то дом ли не ар не ко ре ла ци је, док се по -
да ци из бра ја ња, кла си фи ка ци је, проб не до зна ке ста ба ла,
као и по да ци о под млат ку про вје ра ва ју тзв. Хи-ква драт те -
стом.

(3) При ли ком ин тер пре та ци је ре зул та та кон тро ле да је
се, по ред ста ти стич ког, и струч но ми шље ње о ква ли те ту
те рен ских ра до ва по је ди нач но и у ци је ло сти.

Члан 11.

Из во ђач по на вља те рен ске ра до ве, дје ли мич но или у
ци је ло сти, уко ли ко се уста но ви да су зна чај но оп те ре ће ни
гру бим и си сте мат ским (при стра сним) гре шка ма. 

Члан 12.

Аген ци ја, односно при вред но дру штво или дру го прав -
но ли це из чла на 5. став 2. овог пра вил ни ка ду жно је да
извр ши кон тро лу по но вље них ра до ва и да о то ме под не се
по се бан из вје штај. 

Члан 13.

(1) Аген ци ја, односно при вред но дру штво или дру го
прав но ли це из чла на 5. став 2. овог пра вил ни ка ука зу је на
све про пу сте у ра ду и пред ла же мје ре за по бољ ша ње ква -
ли те та ра до ва.

(2) До ку мен та ци ја о из вр ше ној кон тро ли чу ва се нај ма -
ње пет го ди на на кон усва ја ња шум ско при вред ног осно ва.
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Члан 14.

(1) У слу ча ју спо ра о зна ча ју кон ста то ва них гре ша ка у
ден дро ме триј ским мје ре њи ма мо же се при сту пи ти те сти -
ра њу ре зул та тив них ве ли чи на (за пре ми не и за пре мин ског
при ра ста, по хек та ру).

(2) За те сти ра ње из ста ва 1. овог чла на при ми је ни ће се
ме тод ли не ар не ко ре ла ци је и тест па ро ва, а за кљу чак мо ра
да са др жи став о ста ти стич ком и струч ном зна ча ју гре ша -
ка за так са ци о ну про цје ну шу ма. 

Члан 15. 

У слу ча ју зна чај ни јег струч ног спо ра о ква ли те ту из ве -
де них те рен ских ра до ва, из во ђач ра до ва мо же ин си сти ра ти
на су пер кон тро ли, уз прет ход ну са гла сност ин ве сти то ра.

Члан 16.

(1) Аген ци ја, односно при вред но дру штво или дру го
прав но ли це из чла на 5. став 2. овог пра вил ни ка под но си
ко на чан из вје штај о кон тро ли те рен ских ра до ва са ја сном
збир ном оцје ном да ли ква ли тет из ве де них ра до ва за до во -
ља ва или не.

(2) Без по зи тив не оцје не о ква ли те ту из ве де них те рен -
ских ра до ва не мо же се при сту пи ти ком пју тер ској об ра ди
тих по да та ка.

(3) Ко на чан из вје штај о из вр ше ном над зо ру до ста вља се
у ви ду при ло га уз шум ско при вред ни основ при ли ком ње -
говог до ста вља ња Ми ни стар ству, ра ди да ва ња са гла сно сти.

III - ШУ МЕ У ПРИ ВАТ НОЈ СВО ЈИ НИ

Члан 17.

Над зор над из ра дом шум ско при вред ног осно ва за шу -
ме у при ват ној сво ји ни са др жи све еле мен те из чл. 3. и 4,
чла на 6. ст. 1. и 3, чла на 9, чла на 10. ст. 1. и 3, чла на 11, чла -
на 13. став 2. и чл. 15. и 16. овог пра вил ни ка.

Члан 18.

Над зор над из ра дом шум ско при вред ног осно ва у шу -
ма ма у при ват ној сво ји ни вр ши ће при вред на дру штва или
дру га прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 5. ста в
2. овог пра вил ни ка. 

Члан 19.

(1) Ден дро ме триј ска пре бро ја ва ња, мје ре ња и оцје њи -
ва ња кон тро ли шу се по ре пре зен тан ти ма на узор ку ми ни -
мал не ве ли чи не 5% од по вр ши не шу ма и шум ског зе мљи -
шта при ват них шу ма на под руч ју оп шти не.

(2) Из два ја ње са сто ји на и нео бра слог шум ског зе мљи -
шта кон тро ли ше се у скло пу ден дро ме триј ског мје ре ња и
оцје њи ва ња из ста ва 1. овог чла на.

Члан 20.

При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је вр ши
над зор над из ра дом шум ско при вред ног осно ва ду жно је да
из вр ши кон тро лу по но вље них ра до ва и да о то ме под не се
по се бан из вје штај.

Члан 21.

При вред но дру штво или дру го прав но ли це ко је вр ши
над зор над из ра дом шум ско при вред ног осно ва ука зу је на
све про пу сте у ра ду и пред ла же мје ре за по бољ ша ње ква -
ли те та ра до ва.

IV - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 22.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о над зо ру над из ра дом шум ско при вред них
осно ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
57/09).

Члан 23.

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: 12.06.332-383/11
12. мајa 2011. го ди не                        Министар,
Ба ња Лу ка                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.

901

На осно ву чла на 14. став 6. За ко на о ки не ма то гра фи ји
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 37/09) 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 про свје те и кул ту ре
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ ВИ СИ НЕ 

НА КНА ДЕ ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ЛО КА ЦИ ЈА 

ИНО СТРА НИМ ПРО ДУ ЦЕН ТИ МА ЗА 

ПО ТРЕ БЕ СНИ МА ЊА ИНО СТРА НИХ 

КИ НЕ МА ТО ГРАФ СКИХ ДЈЕ ЛА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кри те ри ју ми на осно -
ву ко јих се утвр ђу је ви си на на кна де за из најм љи ва ње ло ка -
ци ја ино стра ним про ду цен ти ма за по тре бе сни ма ња ино -
стра ног ки не ма то граф ског дје ла (у да љем тек сту: на кна да)
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ре пу бли -
ка) и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. 

Члан 2.

(1) Ино стра ни про ду цент ду жан је да нај ма ње 30 да на
при је по чет ка сни ма ња ки не ма то граф ског дје ла на под -
ручју Ре пу бли ке под не се за хтјев за из да ва ње рје ше ња о
одо бре њу сни ма ња ки не ма то граф ског дје ла Ми ни стар ству
про свје те и кул ту ре (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) у
скла ду са чла ном 14. став 8. За ко на.

(2) Уз за хтјев из ста ва 1. овог чла на ино стра ни про ду -
цент ду жан је да при ло жи по треб ну до ку мен та ци ју и на ве -
де:

a) мје сто и ври је ме сни ма ња ки не ма то граф ског дје ла,

б) по дат ке о ан га жо ва њу до ма ћег умјет нич ког или
струч ног ка дра или опре ме,

в) си ноп сис ки не ма то граф ског дје ла, 

г) озна че не ди је ло ве тек ста сце на ри ја пре ма ко јем се на
те ри то ри ји Ре пу бли ке сни ма ју од ре ђе не филм ске се квен це
и

д) пре вод тек ста из тач ке г) овог ста ва. 

Члан 3.

(1) Уко ли ко ино стра ни про ду цент сни ма ки не ма то -
граф ско дје ло са мо стал но, у скла ду са чла ном 14. став 5.
За ко на, рје ше њем о одо бре њу за сни ма ње ки не ма то граф -
ског дје ла утвр ђу је се и ви си на на кна де ко ју је ино стра ни
про ду цент ду жан да упла ти на ра чун јав них при хо да Ре пу -
бли ке за ко ри шће ње ло ка ци је на те ри то ри ји Ре пу бли ке.

(2) Ино стра ни про ду цент у свом за хтје ву тре ба да иска -
же до бру во љу и озбиљ не на мје ре да сни ма њем ки не ма то -
граф ског дје ла на те ри то ри ји Ре пу бли ке же ли до при ни је ти
ње ном еко ном ском и ту ри стич ком раз во ју, чи ме ће се отво -
ри ти но ва рад на мје ста и при ход за пред у зе ћа ре ги стро ва -
на у Ре пу бли ци, као и раз во ју до ма ће ки не ма то гра фи је.

Члан 4.

Ино стра ни про ду цент би ће осло бо ђен оба ве за пла ћа ња
на кна де из чла на 1. овог пра вил ни ка под усло вом да пот -
пи си ва њем уго во ра пре у зме оба ве зу ре а ли за ци је нај ма ње
два од на ве де них усло ва:

а) да упла ти из нос нов ча них сред ста ва од 0,5% од укуп -
ног бу џе та фил ма за раз вој и уна пре ђи ва ње ки не ма то гра -
фи је на ра чун јав них при хо да Ре пу бли ке,

б) да у свом фил му ан га жу је нај ма ње три до ма ћа глум -
ца и три чла на струч ног ка дра тех нич ке еки пе фил ма,

в) да за ври је ме сни ма ња фил ма у тра ја њу од нај ма ње
30 да на ко ри сти ис кљу чи во услу ге хо тел ских смје штај них
ка па ци те та, ре сто ран ско-уго сти тељ ских обје ка та и тр го -
вин ских рад њи на те ри то ри ји Ре пу бли ке и
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