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На основу члана 69. 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 ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O 

ПРОГРАМУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА 
ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Члан 1.
У Правилнику o програму, начину и условима полагања 

ловачког испита (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 66/14) у члану 10. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Ловац приправник по истеку приправничког стажа 
(у даљем тексту: кандидат) ловачком удружењу доставља 
сљедеће:

1) пријаву за полагање ловачког испита, која се налази 
у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни дио,

2) дневник ловца приправника у којем је уписано 
закључно позитивно мишљење ментора и предавача са њи-
ховим потписима, а што је уједно и доказ о успјешно завр-
шеном приправничком стажу и обуци из теорије.”.

Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
“Ловачко удружење доставља Савезу захтјев са списком 

кандидата за полагање ловачког испита и прилаже за сваког 
кандидата попуњену пријаву из члана 10. став 1. тачка 1) 
овог правилника, коју је потписао и овјерио предсједник 
ловачког удружења и потписао кандидат.”.

Члан 3.
У члану 20. у ставу 2. образац увјерења о положеном 

ловачком испиту, који се налази у Прилогу 3, замјењује се 
новим Прилогом 3, који чини саставни дио овог правил-
ника.

Члан 4.
Послије члана 26. додаје се нови члан 26а, који гласи:

“Члан 26а.
(1) С циљем ревизије евиденције ловаца, Савез ће до 31. 

децембра 2021. године организовати полагање ванредних 
ловачких испита за сљедеће категорије:

1) дугогодишње чланове ловачког удружења који не 
посједују увјерење о положеном ловачком испиту одржа-
ном до 1991. године, а који нису у могућности да ловачком 
удружењу чији су чланови доставе било који доказ да су 
положили ловачки испит или да су били чланови ловачког 
удружења до 1. јануара 1991. године (чланску легитимацију 
из тог периода, уплатницу о чланарини, записник о пола-
гању ловачког испита, оружни лист, трофејни лист и сл.),

2) лица која су примљена у ловачко удружење у периоду 
од 1. јануара 1991. године до 31. децембра 1994. године, а 
која нису доставила ловачком удружењу чији су чланови 
валидно увјерење о положеном ловачком испиту, чију ва-
лидност утврђује Савез.

(2) Ловачка удружења доказе за дугогодишње чланове 
из става 1. тачка 1) овог члана дужна су доставити Саве-
зу ради верификације и увођења у евиденцију из члана 26. 
овог правилника.

(3) Лица из става 1. овог члана која приступе полагању 
ванредног ловачког испита у року прописаном ставом 1. 
овог члана ослобођена су од услова и обавеза прописаних 
чл. 6, 7, 8, 9. и 10. овог правилника, а за њих ловачко удру-
жење доставља Савезу захтјев за полагање ванредног ло-
вачког испита са списком лица за полагање и за свако лице 
појединачно доказ о дугогодишњем чланству или доказ за 
верификацију.

(4) Ловачко удружење дужно је за лица која не поступе 
у складу са ставом 1. овог члана или не положе ванредни 
ловачки испит у прописаном року промијенити статус у ло-
вац-приправник са свим правима и обавезама које му при-
падају по законским прописима.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-200/21
29. марта 2021. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

(32) Максимално дозвољена количина примјењује се на чист и неразријеђен екстракт, при чему се 1 kg екстракта добије од 3 kg до 4 kg 
коријења слатког коријена.

(33) Месо из клијешта и абдомена. Из ове дефиниције искључен је цефалоторакс љускара. У случају ракова и раковима сличних љус-
кара (Brachyura и Anomura), месо из клијешта.

(34) Доње границе концентрације израчунавају се под претпоставком да су вриједности граница квантификације за све четири супстан-
це једнаке нули.

(35) Месо и месни производи који су били подвргнути термичкој обради која је потенцијално доводе до формирања ПАХ, односно само 
печење и месо са роштиља.

(36) Када се анализирају производи из конзерве, анализира се садржај цијеле лименке. Када би се одредила највећа допуштена количи-
на контаминаната у цјелокупном производу, примјењује се члан 5. став 1. тачка 3) и члан 5. став 2. овог правилника.

(37) Максимално дозвољена количина не примјењује се на храну за коју се може доказати да је количина меламина већа од 2,5 mg/kg 
посљедица употребе циромазина као инсектицида. Количина меламина не смије прећи количину циромазина.

(38) За одређене какао и чоколадне производе примјењују се дефиниције наведене у пропису којим се уређује квалитет и други захтјеви 
за какао производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним и крем производе.

(39) Сума As (III) и As (V).
(40) Рижа, љуштена рижа, мљевена рижа и дјелимично кувана рижа, како је дефинисано у Codex стандарду 198–1995.
(41) Максимално дозвољена количина односи се на животињу кoја се ставља на тржиште без утробе.
(42) За кромпир  максимална дозвољена количина односи се на огуљени кромпир.
(43) Непрерађени производи, у складу са прописима о хигијени хране.
(44) Производња пића односи се на употребу фино уситњеног праха који треба умијешати у пића.
(45) Наведени тропански алкалоиди јесу атропин и скополамин. Атропин је рацемична смјеса (-)-хиосциамина и (+)-хиосциамина од 

којих само (-)-енантиомер хиосциамина показује антиколинергичко дјеловање. Будући да због аналитичких разлога није увијек могуће 
разликовати енантиомере хиосциамина, утврђују се највеће допуштене количине атропина и скополамина.
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ПРИЛОГ 3.

ПРИЛОГ 4.
Ловачко удружење: ...........................
Сједиште/Општина: ..........................

ПРИЈАВА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

КАНДИДАТ:  .........................................................................................
                                                    (Име, име родитеља, презиме)
ЈМБ:  .......................................................................................................

Рођен/-а ............................. године у .....................................................
Мјесто боравка: ............................., улица и број ...............................
Школска спрема:  ..................................................................................
1. Пријављујем се за полагање ловачког испита први пут (II, … 
пут*) и прилажем овјерен дневник ловца приправника.
2. Пријављујем се за полагање ловачког испита из законодавне 
и нормативне области први пут (II … пут) и прилажем овјерену 
фото-копију увјерења о положеном ловачком испиту у Федерацији 
БиХ / иностранству.
* За кандидата који се пријављује за полагање ловачког испита други пут 
или више пута овјерени дневник ловца приправника налази се у архиви ло-
вачког удружења.

У .................................................. (датум, мјесто, година)

ПРЕДСЈЕДНИК ЛУ    КАНДИДАТ
....................................    .......................
(потпис и печат)**        (потпис)**

** Обавезно.
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На основу члана 72. 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 ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЛАСТ ГЕОДЕЗИЈЕ 
РАДИ УТВРЂИВАЊА ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И 
ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

I
За чланове Комисије из области геодезије именују се:
1. Слободан Зец, помоћник министра у Ресору право-

суђа, Министарства правде Републике Српске, предсједник 
Комисије,

2. Неда Благојевић, инспектор за послове судске и ту-
жилачке управе у Ресору правосуђа, Министарства правде 
Републике Српске, замјеник предсједника Комисије,

3. Зоран Гаврић, стручњак из геодетске области, члан 
Комисије,

4. Момчило Фржовић, стручњак из геодетске области, 
члан Комисије,

5. Сања Туцикешић, стручњак из геодетске области, 
члан Комисије.

II
За секретара Kомисије именује се Јелена Поповић.

III
Мандат Комисије траје једну годину.

IV
Комисија има право на накнаду за рад, која се утврђује 

посебним рјешењем.

V
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/111-31/21
26. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, 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 ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

I
За чланове Комисије за грађевинску област именују се:
1. Слободан Зец, помоћник министра у Ресору право-

суђа Министарства правде Републике Српске, предсједник 
Комисије,

2. Неда Благојевић, инспектор за послове судске и ту-
жилачке управе у Ресору правосуђа Министарства правде 
Републике Српске, замјеник предсједника Комисије,

3. Драган Јевтић, стручњак за грађевинску област, члан 
Комисије,

4. Слободан Станаревић, стручњак за грађевинску 
област, члан Комисије.

5. Предраг Милекић, стручњак за грађевинску област, 
члан Комисије.

II
За секретара Kомисије именује се Јелена Поповић.

III
Мандат Комисије траје једну годину.




