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На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике 

Српске, члана 38. став 1. и члана 51. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 177. став 2. и члана 181. 
Пословникa Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скуп-
штина Републике Српске, на Четрнаестој редовној сједници, 
одржаној 17. фебруара 2021. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА АУТО-ПУТ 

БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

I
Овом одлуком усваја се План парцелације за ауто-пут 

Бања Лука – Приједор по скраћеном поступку.

II
План из тачке I ове одлуке излаже се на стални јавни 

увид код органа управе који су надлежни за послове уређе-
ња простора Града Приједора и Града Бање Луке.

III
Tекстуални и графички дио Плана је у аналогном и ди-

гиталн ом облику.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-157/21 Предсједник
17. фебруара 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 54. Закона о шумама (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20) 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

НАРЕДБУ
О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ШУМА СЈЕЧОМ 
СТАБАЛА СЛУЧАЈНИХ УЖИТАКА У ЗАПАДНОМ 

ДИЈЕЛУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Налаже се ЈПШ “Шуме Републике Српске” а. д. Со-
колац да ради заштите шума и спречавања пропадања шум-

ских дрвних сортимената на подручју шумских газдинстава 
“Приједор” Приједор, “Бања Лука” Бања Лука и “Рибник” 
Рибник предузме сљедеће мјере:

1) хитно изврши дознаку стабала вјетроизвала, сњего-
извала и прелома,

2) хитно изврши сјечу, израду и извоз дозначених ста-
бала случајних ужитака, користећи властиту радну снагу и 
механизацију и услужна предузећа за послове сјече, израде 
и извоза дрвних сортимената,

3) хитно изврши потребне стручно-техничке послове 
над стаблима вјетроизвала, сњегоизвала и прелома у при-
ватним шумама.

2. Задужују се Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде и Републичка управа за инспекцијске 
послове да са ЈПШ “Шуме Републике Српске” а. д. Соколац 
активно учествују у реализацији ове наредбе.

3. За спровођење мјера из ове наредбе одговорно је 
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац.

4. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-170/21
10. марта 2021. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 44. став 4. 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 УСПОСТАВЉАЊУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У 

ЛОВСТВУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се успостављање, облик, 

садржај и начин управљања, одржавања и коришћења ин-
формационог система у ловству.

Члан 2.
(1) Јединствени информациони систем у ловству (у 

даљем тексту: информациони систем) успоставља се у 
складу са међународно прихваћеним стандардима и обаве-
зама.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Четвртак, 25. март 2021. године
БАЊА ЛУКА

Број 25 Год. XXX

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44

НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81

UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
551-001-00029639-61

Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18
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(2) Информациони систем је интегрисани скуп компо-
ненти за сакупљање, снимање, чување, обраду и преноше-
ње података у електронском облику на јединствен начин.

Члан 3.
Појмови употријебљени у овом правилнику имају сље-

деће значење:
1) база података је формирана збирка логички повеза-

них података прикупљених из различитих извора, презен-
тованих и ажурираних у систем доступан корисницима,

2) ID је идентификациони број,
3) аналитички и синтетички извјештаји су резултат 

обраде базе података,
4) UTF-8 (Unicode Transformation Format) је начин запи-

са кодних тачака у стандарду Unicode помоћу низова 8-бит-
них бајтова,

5) удаљена DR (Disaster Recovery) локација представља 
начин заштите податка на резервној локацији ради опора-
вка информационог система у случају катастрофе на при-
марној локацији базе података,

6) веб-сервис је софтверска апликација која је доступна 
путем интернета или интранета и којом се на стандардни 
начин врши размјена података између различитих софтвер-
ских система.

Члан 4.
Корисници информационог система, у складу са својим 

надлежностима, у пословним процесима јесу:
1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде (у даљем тексту: Министарство),
2) Ловачки савез Републике Српске (у даљем тексту: 

Ловачки савез),
3) ловачка удружења и привредне организације који су 

корисници ловишта (у даљем тексту: корисник ловишта).

Члан 5.
Информациони систем садржи сљедећу јединствену 

базу података:
1) из ловне основе: статус ловне основе или ревизије 

ловне основе; податке о ловишту: назив, намјена, ко-
рисник, укупна површина у хектарима, ловна површина, 
назив органа који је установио ловиште, број акта о додје-
ли ловишта на коришћење, датум акта о установљавању 
ловишта, мјесто и сједиште корисника ловишта, најнижа 
надморска висина ловишта, највиша надморска висина 
ловишта; дивљач: назив врсте дивљачи (народни и ла-
тински); степен заштите: стално заштићена, ловостајем 
заштићена и незаштићена, мигрира да/не; основне врсте 
дивљачи у ловишту: ловнопродуктивна површина у хекта-
рима, бонитет и капацитет ловишта за сваку појединачно 
основну врсту дивљачи; ловноузгојни објекти у ловишту: 
хранилишта за медвједа, вука, дивљу свињу, срнећу ди-
вљач, зеца и пернату дивљач, њиве за дивљач (у хектари-
ма), прихватилишта, складишта за храну, солила и поји-
лишта; ловнотехнички објекти: ловачке колибе, ловачке 
надстрешнице, ловачке куће, ловачки домови, високе за-
творене чеке, високе отворене чеке, табле за обиљежавање 
ловишта, панои, ловачке стазе и остали објекти; опрема 
у ловишту: возила, комплет одјеће и обуће за ловочувара 
(број), ловачка пушка (број), фото-апарат (број), двоглед 
(број), прибор за оцјењивање трофеја, камере за осма-
трање (број), опрема за хватање дивљачи и остало; еви-
денције о реализацији предвиђених мјера: евиденције о 
инвестицијама у ловишту: ловна година, редни број, назив 
инвестиције, локација, вриједност; евиденција о одржа-
вању објеката у ловишту: ловна година, редни број, назив 
објекта, локација, опис радова, износ; евиденција дивља-
чи у ловишту: ловна година, редни број, врста дивљачи, 
бројност дивљачи на дан 1. април, прираст, губици, од-
стрел, бројно стање дивљачи на дан 31. март; евиденција 
о производњи, набавци и утрошку хране и медикамeната: 
ловна година, редни број, врста хране и медикамената, је-
диница мјере, производња, набављено и утрошено; еви-

денција о штетама од дивљачи: ловна година, редни број, 
власник или корисник имовине, врста штете и узрочници, 
датум увиђаја, количина и вриједност штете; евиденција 
штета у ловишту (штета на дивљачи и објектима): ловна 
година, починилац штете, датум настанка, врста и мјесто 
настанка штете, вриједност штете, поднесена пријава про-
тив починиоца и ријешена да/не;

2) из годишњег плана коришћења, односно привреме-
ног годишњег плана коришћења: ловна година, прољећно 
бројно стање стално заштићених и незаштићених врста 
дивљачи и основне врсте дивљачи: полна и старосна струк-
тура; план коришћења дивљачи: укупно и полна и старосна 
структура, планирани број коришћења за матичне ловце и 
планирани број коришћења за комерцијални лов;

3) катастар ловишта, дивљач: прољећно бројно стање 
дивљачи, планирани прираст, изловљено, губици, укуп-
но изловљени и губици, остаје за наредну годину; стање 
ловних објеката: хранилишта за дивљач (медвјед, вук, ди-
вља свиња, зец, срнећа дивљач, перната дивљач), бројно 
стање на почетку ловне године, број отписаних, број но-
воизграђених, број на крају ловне године; солила: бројно 
стање на почетку ловне године, број отписаних, број но-
воизграђених, бројно стање на крају ловне године; стање 
ловнотехничких објеката (подаци појединачно за ловачке 
куће, ловачке домове, ловачке колибе, ловачке надстре-
шнице, високе затворене чеке, високе отворене чеке, табле 
за обиљежавање, паное и ловачке стазе): бројно стање на 
почетку ловне године, број отписаних, број новоизграђе-
них, број на крају ловне године и стање ловних површина 
(ловна површина, оранице, ливаде, воћњаци, шуме, голети, 
водене површине и остало), стање на почетку ловне године, 
смањење, повећање и стање на крају ловне године;

4) јединствени регистар матичних ловаца и регистар 
ловаца приправника: ЈМБ ловца, име и презиме ловца, име 
родитеља, датум рођења, пол, административна припад-
ност, адреса пребивалишта ловца, припадност матичном 
удружењу, прво чланство у ловачком удружењу, назив свих 
ловачких удружења у којима је члан; статус ловца: активан 
члан, одјављен члан, ловац приправник, трајно неактиван; 
разлог промјене статуса: промјена пребивалишта, стицање 
ловачке дозволе, губитак дозволе за оружје, полагање ло-
вачког испита, трајна неспособност, смрт и остало; датум 
промјене статуса и коментар статуса;

5) ловачко оружје: карабин, сачмарица да/не, број и 
датум дозволе за посједовање оружја, број и датум истека 
идентификационог документа;

6) евиденција о положеном испиту за оцјењивање ло-
вачких трофеја и потпис трофејног листа и издатим увје-
рењима о овом испиту: име и презиме ловца, мјесто пола-
гања овог испита, комисија: име и презиме предсједника 
комисије и чланова;

7) евиденција о положеном испиту и издатим увје-
рењима о положеном ловачком испиту: списак кандидата 
за полагање ловачког испита по ловачком удружењу, име 
и презиме ловца, мјесто полагања ловачког испита, регија 
полагања; комисија: име и презиме предсједника комисије 
и чланова; број бодова на ловачком испиту, положио да/не, 
напомена;

8) регистар издатих дозвола за лов и ловних карти: ID 
ловца, ID дивљачи, ID корисника ловишта, сједиште кори-
сника ловишта, ID ловочувара, вође групе, датум важења 
од/до; врста дозволе: ловна карта, дозвола за лов; датум 
враћања кориснику ловишта (односи се на ловну карту);

9) за ловочуваре: ID ловочувара, ЈМБ ловочувара, име 
и презиме ловочувара, име родитеља, пол, административ-
на припадност, адреса пребивалишта, назив корисника ло-
вишта код ког је запослен или волонтер;

10) регистар трофејних листова удружења: ID ловца, 
ID дивљачи, ID дозволе, тип трофеја: укупно поена и тро-
фејна вриједност; датум одстрела, име и презиме чланова 
комисије за оцјењивање трофеја и потпис трофејног ли-
ста; детаљи трофеја: ID дивљачи, ID трофеја, елементи 
мјерења, јединица мјерења, просјек мјерења и напомена 
мјерења.
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Члан 6.

Министарство обавља сљедеће активности у информа-
ционом систему:

1) управља информационим системом, односно свим 
корисничким налозима,

2) врши увид у основне податке које корисник ловишта 
уноси у информациони систем из ловне основе,

3) врши увид у основне податке које корисник ло-
вишта уноси у информациони систем из годишњег плана 
коришћења ловишта или привременог годишњег плана ко-
ришћења ловишта,

4) налаже уношење основних података из члана 5. овог 
правилника ако их корисник ловишта не унесе,

5) врши увид у све податке у информационом систему,
6) има приступ дефинисаном сету аналитичких или 

синтетичких извјештаја и прегледа,
7) осигурава потребне ресурсе за адекватан смјештај, 

нормалан рад и комуникациони приступ серверским ресур-
сима информационог система,

8) технички одржава информациони систем,
9) обрађује и ревидира штете настале од дивљачи и на 

дивљачи које су у информациони систем евидентирали ко-
рисници ловишта.

Члан 7.
Ловачки савез обавља сљедеће активности у информа-

ционом систему:
1) врши увид у податке које корисник ловишта уноси у 

информациони систем,
2) води електронски регистар увјерења о положеном ло-

вачком испиту и чува копију регистра у штампаном облику,
3) штампа увјерења о положеном ловачком испиту на 

прописаном обрасцу,
4) врши координацију и контролу рада корисника ин-

формационог система с циљем исправног и једнообразног 
коришћења информационог система,

5) може да чува копију података из информационог си-
стема или резервну централну локацију информационог 
система ако за то постоје техничке и правне претпоставке.

Члан 8.
(1) Корисник ловишта обавља сљедеће активности у 

информационом систему:
1) успоставља информациони систем и омогућава елек-

тронску везу са информационим системом у Министарству,
2) води и ажурира регистар матичних ловаца удружења 

у електронском облику,
3) води и ажурира регистар ловаца приправника удру-

жења у електронском облику,
4) води регистар дозвола за лов и ловних карти у елек-

тронском облику,
5) води регистар трофејних листова у електронском 

облику,
6) води катастар ловишта,
7) уноси основне податке из ловне основе прописане 

чланом 5. овог правилника,
8) уноси основне податке из годишњег плана ко-

ришћења ловишта или привременог годишњег плана ко-
ришћења ловишта прописане чланом 5. овог правилника,

9) евидентира штете од дивљачи и на дивљачи,
10) врши увид и приступ у податке у информационом 

систему за ловиште чији је корисник.
(2) Одредбе става 1. т. 2) и 3) овог члана не односе се на 

привредне организације које су корисници ловишта.
(3) Корисник ловишта одговоран је за податке из става 

1. овог члана које уноси у информациони систем и које по 
потреби штампа и за дозволе за лов и ловне карте на начин 
да буду заштићене од злоупотребе.

Члан 9.
Информациони систем има сљедећу архитектуру и ор-

ганизацију система:
1) jединствену базу података на нивоу информационог 

система,
2) структуру базе података која омогућава логичко ра-

здвајање регистара по хоризонтали и по вертикали,
3) коришћење UTF-8 базираног кодовања за податке 

који се чувају у бази податка,
4) oпционо коришћење удаљене DR резервне локације,
5) jединствену веб-апликацију информационог систе-

ма,
6) коришћење технологија извјештавања с циљем ге-

нерисања извјештаја, образаца и потврда које је потребно 
штампати.

Члан 10.
(1) Подаци и информације јавне намјене из информа-

ционог система доступни су без посебног захтјева и обја-
вљују се на службеним интернет страницама Министар-
ства, Ловачког савеза и корисника ловишта.

(2) Подаци и информације из информационог система 
који су означени прописима о заштити података као по-
вјерљиви нису доступни другим лицима и јавности.

Члан 11.
Информациони систем корисници ловишта успоста-

виће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 
правилника.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-48/21
15. марта 2021. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) 
и члана 6. Закона о вјештацима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 74/17), министар 
правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ИЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ОБЛАСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

1.
У Рјешењу о именовању Комисије из електротехнич-

ке области за утврђивање приједлога листе вјештака, по-
ступање по примједбама за рад и предлагање мјера, број: 
08.020/11147/20, од 7.5.2020. године (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 52/20), у тачки 1. додаје се потач-
ка 5), која гласи:

“5) Бранко Блануша стручњак за електротехничку 
област, члан Комисије.”.

2.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/111-47/20
15. марта 2021. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 10. Закона о вјештацима Републике 

Српске (Службени гласник Републике Српске”, број 74/17) 




