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На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 98. сједници, одржаној 3.11.2016. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР ДЕМОГРАФСКИХ И 
СОЦИЈАЛНИХ СТАТИСТИКА У РЕПУБЛИЧКОМ 
ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Богдана Радић, дипломирани економиста, разрјешава 
се вршиоца дужности помоћника директора за Cектор де-
мографских и социјалних статистика у Републичком заводу 
за статистику Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2347/16 Предсједница
3. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
а) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Вла-
да Републике Српске, на 98. сједници, одржаној 3.11.2016. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОР 

ДЕМОГРАФСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ СТАТИСТИКА У 
РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

1. Богдана Радић, дипломирани економиста, поставља 
се за помоћника директора за Cектор демографских и со-
цијалних статистика у Републичком заводу за статистику 
Републике Српске на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2346/16 Предсједница
3. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1600
На основу члана 38. 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, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ И УСЛОВИМА УСТАНОВЉАВАЊА 

УЗГАЈАЛИШТА ДИВЉАЧИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и услови уста-

новљавања узгајалишта дивљачи у ограђеном простору.

Члан 2.
Узгајалиште дивљачи у ограђеном простору (у даљем 

тексту: узгајалиште) може основати правно  лице регистро-
вано у судском регистру за бављење ловном дјелатношћу,  
које испуњава услове прописане овим правилником (у 
даљем тексту: оснивач).

Члан 3. 
(1) Површина узгајалишта не може бити мања од десет 

хектара нити може бити већа од 2.000 хектара.

(2) Удаљеност узгајалишта од насеља или објеката за 
становање не може бити мања од 200 метара. 

Члан 4.
(1) У узгајалишту се могу узгајати ловостајем зашти-

ћене и незаштићене врсте, осим врста из реда звијери 
(Carnivora). 

(2) Дивљач у узгајалишту мора бити у ограђеном про-
стору под отвореним небом.

(3) Узгајана група јединки мора се састојати најмање од 
једног мужјака и три женке или два мужјака и двије женке.

Члан 5.
Природни услови у узгајалишту морају бити слични 

условима у природном станишту врста дивљачи које се 
планирају узгајати у погледу структуре површина, вегета-
ције, тла, конфигурације терена, микроклиме, надморске 
висине, мира, али и другим еколошким захтјевима узгаја-
них врста дивљачи. 

Члан 6.
(1) Вода мора бити доступна дивљачи током цијеле го-

дине и за пиће, али и за каљужање.
(2) Уколико у узгајалишту нема природних водотока 

или бара, неопходно је подићи једно или више вјештачких 
појилишта са довољном количином воде.

Члан 7.
(1) Оснивач је дужан обезбиједити дивљачи довољну 

количину одговарајуће хране током цијеле године. 
(2) Храна која се даје дивљачи по свом саставу треба 

да буде што природнија, разноврсна и заштићена од про-
падања.

Члан 8.
(1) Ограда треба да буде постављена и укопана у земљу, 

те израђена од материјала и на начин који онемогућава 
излазак дивљачи из узгајалишта или улазак других врста 
које живе слободно у природи у узгајалиште (осим птица). 

(2) Ограда и стубови за ограду морају бити израђени 
тако да се дивљач не може повриједити и не смије имати 
оштре углове или кратере. 

(3) Употреба бодљикаве жице или других материјала за 
ограду који могу повриједити дивљач није дозвољена.

Члан 9.
Оснивач је дужан обезбиједити адекватну хватаљку ди-

вљачи ради манипулације јединкама које се узгајају, хватају 
за изловљавање или продају као живе јединке, те за потребе 
спровођења ветеринарске заштите или за друге потребе.

Члан 10.
(1) Оснивач стиче услове за оснивање узгајалишта 

након што Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде (у даљем тексту: Министарство) да одобрење 
на инвестициони програм за установљавање узгајалишта 
дивљачи (у даљем тексту: програм).

(2) Оснивач подноси захтјев и програм Министарству 
ради давања одобрења. 

Члан 11.
(1) Министар пољопривреде, шумарства и водопривре-

де рјешењем именује комисију која оцјењује програм.
(2) Министарство, на основу мишљења комисије из 

става 1. овог члана, доноси рјешење којим се одобрава 
програм или доноси рјешење којим се захтјев за одобрење 
програма одбија као неоснован. 

Члан 12.
(1) Програм је вишенамјенски план управљања узгаја-

лиштем као инвестиционо-економским објектом и газдо-
вања ловним ресурсима са циљем репродукције квалитетне 
дивљачи и лова ради остваривања добити.



14.11.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 95 7
(2) Програм доноси оснивач за период од десет година. 
(3) Израду програма може вршити дипломирани ин-

жењер шумарства са положеним стручним испитом, који 
посједује лиценцу за израду ловних основа издату од Ми-
нистарства.

Члан 13.
(1) Програм садржи:
1) увод, 
2) основне податке о узгајалишту,
3) газдовање узгајалиштем, 
4) план улагања финансијских средстава у узгајалиште, 
5) преглед ловно-узгојних и ловно-техничких обје-

ката и
6) план прихода и расхода.
(2) Уз програм оснивач је дужан доставити:
1) доказ о власништву над земљиштем или уговор о за-

купу земљишта, 
2) обрасце од Ев-1 до Ев-6 о реализацији предвиђених 

мјера, који су прописани Правилником о начину прољећ-
ног пребројавања дивљачи, садржају, начину и носиоцима 
израде ловног основа, привременог годишњег плана ко-
ришћења ловишта, годишњег плана коришћења ловишта и 
евиденцији о реализацији предвиђених мјера,

3) карту са границом узгајалишта у размјери 1 : 10.000 
или крупнију, план просторне организације ловних и дру-
гих објеката и, по потреби, друге картографске прилоге и

4) акт органа надлежног за заштиту животне средине.

Члан 14.
Увод програма садржи податке о локацији узгајалишта, 

намјени и циљу узгајалишта, о укупној површини узгаја-
лишта и основне податке о оснивачу узгајалишта.

Члан 15.
Основни подаци о узгајалишту садрже опис граница 

узгајалишта, структуру површина узгајалишта, природне 
карактеристике узгајалишта, врсту и број јединки дивљачи 
која се намјерава узгајати и приказ будуће техничке опре-
мљености узгајалишта.

Члан 16. 
(1) Газдовање узгајалиштем садржи податке о поди-

зању или обнови ограде, технологији узгоја, прихрани ди-
вљачи, уређењу и опремању узгајалишта са планом изград-
ње ловно-техничких и ловно-узгојних објеката (табеларни 
преглед по ловним годинама), о техничком уређењу и пра-
тећим објектима, заштити дивљачи и стручној и ловочу-
варској служби те мјере за спречавање штете од дивљачи, 
мјере заштите природе,  годишњи план гајења дивљачи у 
узгајалишту и план лова и коришћења дивљачи.

(2) Годишњи план гајења дивљачи у узгајалишту обу-
хвата програмирање реалног прираста и могућност ко-
ришћења дивљачи за сваку ловну годину посебно у уређај-
ном периоду за који се доноси програм.

(3) Годишњи план гајења дивљачи израђује се на 
обрасцима Ло, који су прописани Правилником о начи-
ну прољећног пребројавања дивљачи, садржају, начину и 
носиоцима израде ловног основа, привременог годишњег 
плана коришћења ловишта, годишњег плана коришћења 
ловишта и евиденцији о реализацији предвиђених мјера.

Члан 17.
(1) План улагања финансијских средстава у узгаја-

лиште мора осигурати спровођење програма, а приказан 
је табеларно у новчаним износима по ловним годинама за 
период доношења програма.

(2) План улагања финансијских средстава садржи по-
датке о улагањима у земљиште, дивљач, ловне и друге 
објекте, прихрану дивљачи и остале садржаје неопходне за 
несметано функционисање узгајалишта.

Члан 18.
Преглед ловно-узгојних и ловно-техничких објеката 

садржи податке о броју, структури, типу и конструкцији 
ловних објеката са планом динамике изградње и одржа-
вања. 

Члан 19.
План прихода и расхода садржи финансијске податке о 

почетним и текућим инвестицијама у узгајалиште, прихо-
дима и расходима, разрађен по годинама за десетогодишњи 
период.

Члан 20.
(1) У спровођењу програма дозвољена су одступања од 

укупно 20% планираних активности у програму у уређај-
ном периоду, под условом да нема штетних посљедица и 
да оснивач утврди и евидентира њихову појаву у колони 
примједба Ев обрасца.

(2) Уколико су одступања већа од 20% планираних ак-
тивности у програму у уређајном периоду, оснивач је ду-
жан ускладити програм са насталим промјенама и достави-
ти Министарству на одобрење.

Члан 21.
Преглед структура површина узгајалишта прописан је у 

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

Члан 22. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-1132/16 
11. новембра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац 1.

СТРУКТУРА  ПОВРШИНА – ПРЕГЛЕД

НАЗИВ
ПОВРШИНЕ

ВРСТА 
ПОВРШИ-

НЕ
КУЛТУРА

ВРСТА
ВЛАСНИ-
ШТВА

ПОВР-
ШИНА

(ha)
1 2 3 4 5

ДРЖАВНО
ШУМСКО ОБРАСЛО ПРИВАТНО

УКУПНО 
ДРЖАВНО

НЕОБРА-
СЛО ПРИВАТНО

УКУПНО 
УКУПНО ДРЖАВНО
ШУМСКО ПРИВАТНО

ДРЖАВНО
ОРАНИ-

ЦЕ ПРИВАТНО

УКУПНО 
ДРЖАВНО

ЗЕМЉИШТЕ ЛИВАДЕ ПРИВАТНО

УНУТАР ПОЉОПРИ-
ВРЕДНО УКУПНО 

УЗГАЈА-
ЛИШТА ДРЖАВНО

ПАШЊА-
ЦИ ПРИВАТНО

УКУПНО 
ВИШЕГО-
ДИШЊИ ДРЖАВНО

НАСАДИ ПРИВАТНО
(неограђе-

ни) УКУПНО 

ДРЖАВНО
ОСТАЛО ПРИВАТНО

УКУПНО 
ДРЖАВНО
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УКУПНО 
ПОЉОПРИВРЕДНО

ПРИВАТНО
УКУПНО

УКУПНО ШУМСКО
И ПОЉОПРИВРЕДНО

ДРЖАВНО
ПРИВАТНО
УКУПНО
РИЈЕКЕ

ТЕКУЋЕ ПРИРО-
ДНЕ ПОТОЦИ

УКУПНО
ВЈЕШ-
ТАЧКЕ

КАНАЛИ 
И ДР.

ВОДЕ УКУПНО ТЕКУЋЕ ПРИРОДНЕ И 
ВЈЕШТАЧКЕ

УНУТАР ЈЕЗЕРА
УЗГАЈА-
ЛИШТА

ПРИРО-
ДНЕ

МОЧВАРЕ 
И БАРЕ
ОСТАЛО

СТАЈАЋЕ УКУПНО
АКУМУЛА-

ЦИЈЕ
РЕТЕН-
ЦИЈЕ

ВЈЕШ-
ТАЧКЕ ОСТАЛО

УКУПНО
СВЕУКУПНО ВОДЕ 

СВЕУКУПНО УЗГАЈА-
ЛИШТЕ

ПРЕМА ВЛАСНИШТВУ

ДРЖАВНО

ПРИВАТНО

           СВЕУКУПНЕ ЛОВНЕ ПОВРШИНЕ
ЛОВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

НЕПРОДУК-
ТИВНЕ ПУТЕВИ

ПОВРШИНЕ ОГРАЂЕНИ  ВИШЕГОДИШЊИ  НА-
САДИ

ПРИВРЕДНИ РИБЊАЦИ
ПОВРШИНЕ ОПИСАНЕ ГРАНИЦОМ УЗГАЈА-

ЛИШТА ДИВЉАЧИ – УКУПНО

1601
На основу члана 39. став 3. Закона о ветеринарству у Ре-

публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 42/08 и 6/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА СТОЧНО ГРОБЉЕ И 

ЈАМУ ГРОБНИЦУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за сточно 

гробље и јаму гробницу у коју се уклањају животињски 
лешеви и отпаци животињског поријекла тако да су нешко-
дљиви за живот и здравље људи и животиња. 

Члан 2.
Сточно гробље и јама гробница у коју се нешкодљиво 

уклањају животињски лешеви и отпаци животињског по-
ријекла обавезно испуњавају сљедеће услове:

1) налазe се ван насељеног мjеста, на подручју које ур-
банистичким планом није предвиђено за изградњу стам-
бених објеката, индустријских објеката и објеката за про-
изводњу, држање и промет животиња, 

2) налазe се на земљишту које није водоплавно, подводно, 
поред водотокова, извора и гдје је низак ниво подземних вода, 

3) сточно гробље је ограђено и обиљежено, са контро-
лисаним улазом, на начин да се спријечи улазак неовлашће-
них лица или животиња,

4) имају прилазни пут,

5) да ни на који начин не угрожавају животну средину, 
и то: воду, ваздух, земљиште, биљке и животиње, околину, 
односно мјеста од посебног јавног интереса и

6) да су удаљени од површина на којима су засађене 
биљке које се користе у исхрани људи и животиња. 

Члан 3.
(1) Дно сточног гробља на коме се леш закопава је нај-

мање један метар изнад највишег нивоа подземних вода.
(2) Животињски лешеви и отпаци животињског по-

ријекла закопавају се на сточном гробљу тако да дебљина 
земље изнад животињских лешева и отпадака животињског 
поријекла буде најмање један метар.

(3) Животињски лешеви могу да се закопавају на мјесту 
угинућа, односно на земљишту држаоца животиње кад то 
одреди ветеринарски инспектор, с тим да мјесто на коме се 
леш закопава буде најмање 20 метара удаљено од објекта за 
снабдијевање водом. 

(4) Сточно гробље може поново да се употребљава на-
кон 10 година од дана закопавања леша.

(5) Сточно гробље у коме су закопани леш или дијело-
ви леша животиње обољеле од антракса и заразних боле-
сти чији су узрочници спорулирајући анаеробни патогени 
микроорганизми посебно се означава и може поново да се 
употребљава након 50 година од дана закопавања.

(6) Трава и биље са сточног гробља не могу се користи-
ти, а у складу са вегетацијом, повремено се косе и спаљују 
на лицу мјеста.

Члан 4.
(1) Дубина јаме гробнице не може бити мања од пет ме-

тара, а њено дно не може бити мање од једног метра изнад 
највишег нивоа подземних вода.

(2) Бочни зидови јаме гробнице зидају се на такав на-
чин да пропуштају течност.

(3) Простор око јаме гробнице у ширини од најмање 50 
cm од чврстог је материјала са падом према околном терену.

(4) Јама гробница има горњу плочу са поклопцем.
(5) Горња плоча је уздигнута од околног терена, покло-

пац је такве конструкције да онемогућава излазак непријат-
них мириса, а омогућава закључавање.

Члан 5.
(1) Нешкодљиво уклањање животињских лешева и от-

падака животињског поријекла убацивањем у јаму гробни-
цу врши се док се јама гробница не напуни до висине од 
једног метра испод поклопца. 

(2) Када се јама гробница напуни, затвара се, поклопац 
се обезбјеђује од отварања и видно се означава (мјесто и 
датум) и ставља ван употребе.

(3) Јама гробница у коју су убачени лешеви или дије-
лови лешева животиња обољелих од антракса и заразних 
болести чији су узрочници спорулирајући анаеробни пато-
гени микроорганизми посебно се означава.

(4) Јама гробница може поново да се употребљава након 
10 година од дана стављања ван употребе, а јама гробница 
у коју су убачени лешеви и дијелови животиња из става 3. 
овог члана након 50 година од дана стављања ван употребе.

(5) По истеку времена из става 4. овог члана јама гроб-
ница може поново да се употребљава послије дезинфекције 
и поправке.

Члан 6.
(1) Ако се јама гробница прекрива слојем живог креча, 

дебљина тог слоја на дну јаме гробнице износи 10 cm, а на-
кон одлагања лешеви и контаминирани материјал прекри-
вају се слојем живог креча дебљине минимално 15 cm.

(2) Прије убацивања у јаму гробницу или закопавања 
на сточном гробљу животињски лешеви и отпаци живо-
тињског поријекла посипају се петролејом, хлорним препа-
ратима, карболном киселином или другим препаратима са 
јаким мирисом (декарактеризација).




