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искуством од најмање три године рада на жичари и најмање 
шест мјесеци на истом радном мјесту за које се извршни 
радник оспособљава.

Члан 8.
(1) Дужина трајања практичне обуке не може бити краћа 

од десет радних дана за извршне раднике који непосредно 
раде на жичари, а у случају да један извршни радник на жи-
чари мора да обавља послове на два и више радних мјеста, 
практична обука не може бити краћа од седам дана за свако 
појединачно радно мјесто. 

(2) Након обављене практичне обуке оператер издаје извр-
шном раднику потврду о обављеној практичној обуци са на-
вођењем послова - радних мјеста на којим је обука вршена.

Члан 9.
(1) Комисију која врши провјеру знања извршних рад-

ника именује оператер.
(2) Испитну комисију чине предсједник комисије и два 

члана, који су запослени код оператера.
(3) Предсједник комисије мора имати завршен факултет 

техничког смјера, а остали чланови комисије морају имати 
виши степен образовања од кандидата, најмање пет година 
радног искуства у струци и познавати садржаје који су нео-
пходни за рад на жичари.

(4) Чланови комисије су истовремено и испитивачи. 
(5) Испитна комисија оцјењује кандидата одмах након 

испитивања. 
(6) Жалба на оцјену комисије упућује се оператеру.
(7) Провјера практичне оспособљености врши се на 

жичари. 
(8) За безбједност на практичном испиту одговоран је 

радник-инструктор на радном мјесту гдје се испит полаже. 
(9) Комисија на практичном дијелу испита оцјењује 

практично обављање послова и оспособљеност, прописане 
за радно мјесто за које се полаже практичан испит.

(10) Ако комисија утврди да је кандидат способан да 
самостално обавља рад на радном мјесту извршног радни-
ка, узима од њега писмену изјаву да се осјећа способним 
за самостално обављање рада на радном мјесту за који је 
полагао практични испит.

Члан 10.
(1) Извршном раднику који је успјешно прошао коми-

сијску провјеру оспособљености издаје се увјерење о по-
ложеном стручном испиту на пословима за које је прошао 
обуку.

(2) Увјерење из става 1. овог члана садржи:
1) назив правног лица које је издало потврду,
2) број увјерења,
3) датум обављене провјере,
4) податке о извршном раднику који је завршио обуку и 
5) датум издавања увјерења, печат и потпис.
(3) Оператер води евиденцију издатих увјерења, која се 

чува све док је постројење жичаре у употреби.

Члан 11.
(1) Извршним радницима који су стекли увјерење о оспо-

собљености за рад на жичари према прописима који су важи-
ли до ступања на снагу овог правилника признаје се струч-
на оспособљеност само за рад на жичари истог типа и про-
извођача.

(2) Прије самосталног обављања послова на жичари 
извршни радник даје изјаву да познаје ситуацију и проце-
дуре приликом рада на жичари. 

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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7. јула 2014. године  Министар,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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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 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА 

ЛОВАЧКОГ ИСПИТА

Члан 1. 
Овим правилником прописују се програм, начин и 

услови полагања ловачког испита.

Члан 2. 
Ловачки испит полаже се према испитном Програму, 

који се налази у Прилогу 1 овог правилника и чини његов 
саставни дио. 

Члан 3.
(1) Ловачки савез Републике Српске (у даљем тексту: 

Савез) дужан је да организује полагање ловачког испита за 
кандидате који испуњавају услове прописане овим правил-
ником, по регијама, најмање једном годишње, зависно од 
броја пријављених кандидата, а најмање 20.

(2) Број регија утврђује Управни одбор Савеза у складу 
са одредбама Статута Савеза.

Члан 4.
(1) Право на полагање ловачког испита имају пунољет-

на лица која су примљена у ловачко удружење као ловци 
приправници, која су по мишљењу ментора успјешно оба-
вила приправнички стаж у трајању од годину дана и успје-
шно прошли обуку, што се види из дневника ловца при-
правника.

(2) Ловац приправник стиче право за пуноправно члан-
ство у ловачком удружењу полагањем ловачког испита.

Члан 5.
Обука за ловце приправнике организује се најмање два 

пута годишње по регијама. 

Члан 6.
(1) Ловачко удружење врши пријем приправника једном 

годишње, и то до 1. априла текуће године. 
(2) Ловцу приправнику издаје се чланска карта “ловац 

приправник”.
(3) Ловачко удружење списак приправника доставља 

Савезу до 30. априла.
(4) Приправнички стаж траје годину дана.

Члан 7.
(1) У току приправничког стажа ловац приправник оба-

везан је да похађа обуку из теорије и из практичног дијела.
(2) Обуку из теорије организује Савез, а спроводе је 

истакнути стручњаци из области ловства и ловне привре-
де, који имају VII степен стручне спреме и који су током 
студија положили испит из предмета ловство или ловна 
привреда.

(3) Обука из теорије траје 14 наставних часова, и то по 
сљедећим областима:

1) законски прописи о ловству, оружју, муницији и за-
штити природе, 

2) узгој, заштита, биологија и екологија дивљачи, 
3) уређење и коришћење ловишта и планирање у лов-

ству,
4) основи ловне кинологије,
5) ловачко оружје и муниција, балистика, опрема за лов 

и ловачка етика, 
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6) основне болести код дивљачи и ловачких паса,
7) трофеји дивљачи, обрада трофеја и оцјењивање и
8) прва помоћ у лову.

Члан 8.
(1) Ловачко удружење дужно је да ловцу приправ-

нику за вријеме приправничког стажа обезбиједи мен-
тора, искусног ловца из ловачког удружења, који има 
способност да своје знање успјешно пренесе на ловца 
приправника.

(2) Обука из практичног дијела огледа се у активном 
учешћу ловца приправника на узгоју дивљачи, заштити ди-
вљачи и уређењу ловишта.

(3) Приправник, уз обавезно присуство ментора, при-
суствује у лову на дивљач високог лова, дивљач ниског лова 
и у акцијама уклањања предатора, без права одстрела ди-
вљачи.

(4) Трошкови обуке приправника подмирују се из упи-
снине.

Члан 9.
(1) Ловац приправник води дневник ловца приправни-

ка, у који уписује врсту активности, вријеме и мјесто актив-
ности, сажет опис активности и властита запажања.

(2) Успјешност обављеног приправничког стажа оцје-
њује ментор, који даје писмено мишљење са закључком 
“успјешно обављен приправнички стаж” или “није успје-
шно обављен приправнички стаж”.

(3) Писмено мишљење ментора је мјеродавно за успје-
шно обављени приправнички стаж.

Члан 10.
(1) Ловац приправник доставља ловачком удружењу 

пријаву за полагање ловачког испита (у даљем тексту: 
кандидат) и дневник ловца приправника, у коме је уписа-
но закључно позитивно мишљење ментора и предавача са 
њиховим потписима, а што је уједно и доказ о успјешно 
завршеном приправничком стажу и обуци из теорије.

(2) Дневник ловца приправника потписом и печатом 
овјерава овлашћено лице ловачког удружења и чува га у ар-
хиви ловачког удружења најмање двије године.

(3) Кандидату се најкасније у року од шест мјесеци на-
кон успјешно завршеног приправничког стажа омогућава 
полагање ловачког испита.

(4) Кандидат који није уредно водио дневник ловца 
приправника или који нема писмено мишљење ментора 
за успјешно обављени приправнички стаж или који није 
присуствовао обуци из теорије, нема право да приступи 
полагању ловачког испита, о чему ће га писменим путем 
обавијестити ловачко удружење.

Члан 11.
(1) Ловачко удружење по истеку приправничког стажа 

ловца приправника подноси захтјев Савезу за полагање ло-
вачког испита за кандидата. 

(2) Уз захтјев за полагање ловачког испита ловачко уд-
ружење прилаже: 

1) основне податке о кандидату (презиме, очево име и 
име, ЈМБ, адреса становања, занимање),

2) овјерену фото-копију свједочанства или дипломе о 
завршеној стручној спреми и 

3) потврду ловачког удружења о успјешно обављеном 
приправничком стажу и обуци из теорије.

Члан 12.
(1) Савез ће у року од шест мјесеци од дана пријема зах-

тјева из члана 11. овог правилника организовати полагање 
ловачког испита. 

(2) Савез је дужан да најмање 30 дана раније од датума 
полагања ловачког испита обавијести ловачко удружење о 
мјесту и термину одржавања ловачког испита.

(3) Ловачко удружење дужно је да најмање 20 дана 
прије полагања ловачког испита обавијести кандидата о да-
туму и мјесту полагања ловачког испита.

Члан 13.
(1) Савез именује најмање три комисије, које се наизмје-

нично ангажују за полагање ловачког испита по регијама, а 
комисију чине три члана и један записничар. 

(2) Чланови комисије треба да имају VII степен стручне 
спреме и да су током студија положили испит из предмета 
ловство или ловне привреде. 

(3) Комисију чине два представника, која предлаже 
Савез, и један представник Министарства, који има иску-
ства из области ловства и који је уједно и предсједник ко-
мисије.

(4) Записничара одређује Савез у сагласности са ловач-
ким удружењем из мјеста у којем се врши полагање лова-
чког испита.

(5) Савез доставља Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) 
на сагласност приједлог чланова комисије коју је именовао, 
са термином и мјестом одржавања ловачког испита, и то 
најмање 30 дана прије одржавања ловачког испита.

(6) Комисија постаје мјеродавна тек по добијању сагла-
сности Министарства. 

Члан 14.
(1) Ловачки испит полаже се у оквиру регије, у сје-

дишту ловачког удружења које има највећи број кандидата 
и одговарајуће услове за одржавање ловачког испита.

(2) Минималан број кандидата за организовање пола-
гања ловачког испита у регији је 20.

(3) Савез одређује термин, простор и друге техничке 
услове за полагања ловачког испита.

Члан 15.
(1) Ловачки испит састоји се од писменог и усменог 

дијела.
(2) Писмени дио испита се полаже тестирањем, а врије-

ме трајања теста је 90 минута. 
(3) Јединствену листу питања за полагање ловачког 

испита са бројем бодова утврђује Савез уз прибављено по-
зитивно мишљење Министарства. 

(4) Савез доставља обавезну литературу под називом 
“Тестови за полагање ловачког испита” ловачком удружењу 
за кандидате који излазе на ловачки испит најкасније у року 
од 30 дана од дана подношења захтјева за полагање ловач-
ког испита.

Члан 16.
(1) Укупан број поена на тесту је 60. 
(2) Кандидат који освоји од 0 до 44 поена није поло-

жио ловачки испит, кандидат који освоји од 45 до 54 поена 
упућује се на усмени дио испита, а кандидат који освоји 
од 55 до 60 поена положио је испит и не излази на усмени 
дио.

(3) Кандидат који нарушава ред и мир, који се не по-
наша по упутствима комисије и који се оглуши о усмено 
упозорење комисије биће удаљен са испита и сматраће се 
да није положио ловачки испит.

Члан 17.
(1) Одговори у тесту морају бити уписани читко и хе-

мијском оловком.
(2) Сваки прегледани и оцијењени тест потписују сви 

чланови комисије.

Члан 18.
(1) Након прегледа свих тестова, комисија усмено 

проглашава резултате писменог дијела испита и, према 
оствареним резултатима теста, позива кандидате на усмени 
дио.
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(2) Усмени дио испита полаже се одговарањем на пи-
тања која извлачи кандидат, а комисија има право да поста-
вља додатна питања.

(3) Сматраће се да ловачки испит није положио онај 
кандидат који је упућен на усмени дио испита, а на који не 
изађе у заказано вријеме. 

(4) Након завршеног усменог дијела комисија доноси 
одлуку о томе да ли је кандидат положио ловачки испит или 
није и о резултатима усменог испита обавјештава канди-
дата.

Члан 19.
(1) Кандидат се оцјењује са “положио” и “није поло-

жио”. 
(2) На крају испита комисија сачињава записник у два 

примјерка, од којих се један заједно са тестовима доставља 
Савезу ради увођења у Регистар о издатим увјерењима о 
положеном ловачком испиту, а други се доставља ловачком 
удружењу ради евидентирања у матичну књигу чланова ло-
вачког удружења.

(3) Записник је једнообразован, налази се у Прилогу 2 
овог правилника и чини његов саставни дио, а потписују га 
сви чланови комисије.

Члан 20.
(1) Кандидату који је положио ловачки испит Савез 

издаје увјерење о положеном ловачком испиту, најкасније 
у року од 30 дана од дана положеног испита.

(2) Образац увјерења о положеном ловачком испиту 
налази се у Прилогу 3 овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

(3) За кандидате који нису положили ловачки испит Са-
вез ће организовати полагање поправног испита у року од 
шест мјесеци.

Члан 21.
(1) Трошкове обуке и полагања ловачког испита Савезу 

плаћа ловачко удружење из средстава које је кандидат уп-
латио за уписнину, и то прије полагања ловачког испита.

(2) Уколико ловачко удружење није уплатило трошкове 
обуке и полагања ловачког испита, Савез није обавезан до-
зволити кандидату из таквог ловачког удружења да присту-
пи полагању ловачког испита.

(3) Трошкове предавача чини накнада за одржавање 
обуке из теорије. 

(4) Трошкове комисије чине накнада комисији за одр-
жавање ловачког испита и путни трошкови (превоз и пре-
ноћиште).

(5) Накнаду за предавача и комисију сноси Савез, а 
утврђује је уз сагласност Министарства.

(6) Укупни трошкови полагања ловачког испита по кан-
дидату не могу бити већи од 10% утврђене просјечне плате 
у Републици Српској. 

Члан 22.
Савез је дужан да чува тестове за полагање ловачког 

испита и записник о полагању ловачког испита најкраће 
пет година. 

Члан 23.
(1) Ловцу приправнику који је прекинуо приправнич-

ки стаж из оправданих разлога (болест, школовање, одла-
зак у иностранство) и ако је прекид трајао дуже од мјесец 
дана приправнички стаж се продужава за онолико колико 
је трајао прекид.

(2) Правдање прекида приправничког стажа врши се 
одговарајућом документацијом.

Члан 24.
(1) Од приправничког стажа и полагања ловачког испи-

та ослобођена су лица која су током школовања изучавала 
и положила предмет ловство, што доказују копијом свједо-
чанства, извода из индекса или дипломе овјерене код на-

длежне институције Републике Српске, односно суда или 
општине.

(2) За лица из става 1. овог члана ловачко удружење до-
ставља Савезу захтјев за ослобађање од полагања ловачког 
испита са овјереном копијом свједочанства, извода из ин-
декса или дипломе, а које Савез просљеђује комисији ради 
верификовања положеног ловачког испита и евидентирања 
у записник, након чега добија диплому о положеном ловач-
ком испиту.

(3) За лица из става 1. овог члана ловачко удружење 
плаћа Савезу трошкове верификације.

Члан 25.
(1) Лице које је ловачки испит положило у иностран-

ству и ФБиХ у времену када није било члан ловачког удру-
жења на подручју Републике Српске, а о томе посједује 
одговарајуће доказе, ослобођено је приправничког стажа и 
полагања писменог дијела ловачког испита, али је обавезно 
да полаже усмени дио ловачког испита из законодавне и 
нормативне области.

(2) Лице из става 1. овог члана доказује да је положи-
ло ловачки испит копијом увјерења о положеном ловачком 
испиту овјереном код надлежне институције Републике 
Српске, суда или општине или државе у којој је ловац поло-
жио ловачки испит. У том случају доставља и превод овла-
шћеног судског тумача Републике Српске за стране језике.

(3) За лица из става 1. овог члана, ловачко удружење 
плаћа Савезу трошкове за полагање законодавног дијела.

Члан 26.
(1) Савез води евиденцију о положеним ловачким испи-

тима и издатим увјерењима о положеном ловачком испиту 
у е-верзији и у књизи Регистра о издатим увјерењима о по-
ложеном ловачком испиту.

(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи сљедеће 
податке: редни број, презиме, очево име и име, ЈМБ, мјесто 
и датум полагања испита, број издатог увјерења о положе-
ном ловачком испиту и назив и сједиште ловачког удру-
жења код којег је кандидат био учлањен у моменту пола-
гања ловачког испита.

Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-052-5017/14
14. јула 2014. године  Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЛОВАЧКОГ ИСПИТА:
Законски прописи о ловству, оружју, муницији и заштити при-

роде
Биологија и екологија дивљачи (морфологија, анатомија, ста-

ништа, начин живота)
Узгој и заштита дивљачи
Уређење ловишта и планирање у ловству
Ловна етика
Коришћење дивљачи и ловишта (начини лова дивљачи, посту-

пак са уловљеном дивљачи, припрема дивљачи за слање на препа-
рирање, ловачки трофеји)

Ловачко оружје, муниција и опрема
Прва помоћ у лову
Основи ловне кинологије
Основне болести код дивљачи и ловачких паса
Литература: 
Закон о ловству, Закон о оружју и муницији, Закон о заштити 

природе - Пречишћени текст, Ловачки приручник у издању Ловач-
ког савеза Републике Српске и други литературни извори из обла-
сти ловства.
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Л О В А Ч К И   С А В Е З             Р Е П У Б Л И К Е   С Р П С К Е

БИЈЕЉИНА
Тел.: 057/447-052; факс 057/400-761   Романијска 1, 71350 СОКОЛАЦ
Тел.: 051/224-040; факс 051/224-042     Васе Пелагића 15, 78000 Б. ЛУКА
e-mail: lsrs@teol.net; www.lovackisavezrs.org

З  А  П  И  С  Н  И  К
СА  ПОЛАГАЊА  ЛОВАЧКИХ  ИСПИТА

 Сачињен _____________ године у ______________ регија _____________________, након одржаног ловачког  испита, од 
пријављених _____ кандидата, ловаца приправника, Савезу, а који су уредно извршили обавезе према Правилнику о програму, начину  
и условима полагања ловачког испита, испиту је приступило___________кандидата.

Комисија у саставу:  1) __________________________________,  предсједник
   2) __________________________________,  члан
   3) __________________________________,  члан
   4) __________________________________,  записничар
Прегледала је попуњене тестове и констатује сљедећи резултат:

Ред. 
бр.

ПРЕЗИМЕ, ОЧЕВО ИМЕ, ИМЕ
И ЈМБ КАНДИДАТА

БРОЈ ТАЧНИХ ОДГОВОРА Резултат
“положио”

“није положио”
0–40

НИЈЕ ПОЛОЖИО
45–54

УСМЕНИ ИСПИТ
55–60

ПОЛОЖИО

1

2

3

4

5

У ____________________          КОМИСИЈА

Датум: _______________________    1) ________________________

Записничар          .   2) ________________________

_____________________________          М. П  3) ________________________

ПРИЛОГ 3


