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15) плотица (Rutilus pigus) 25 cm,
16) поточна пастрмка (Salmo trutta) 25 cm,
17) бијели клен (Squalius albus) 25 cm,
18) клен (Squalius cephalus) 25 cm,
19) стругач (Squalius svallize) 25 cm,
20) турски клен (Telestes turskyi) 25 cm,
21) велика плиска (Chalchalburnus chalcoides) 20 cm,
22) носара (Vimba vimba) 20 cm,
23) сабљарка (Pelecus cultratus) 18 cm,
24) поточна мрена (Barbus balcanicus) 15 cm,
25) кркуша (Gobio spp.) 15 cm,
26) гргеч (Perca fl uviatilis) 10 cm,
27) риjечна шкољка (Unio pictorum) 8 cm.

Члан 10.
Приликом обављања риболова дозвољен је неогра-

ничен излов свих алохтоних врста: сивог толстолоби-
ка (Hypophthalmichthys nobilis), бијелог толстолобика 
(Hypophthalmichthys molitrix), амура (Ctenopharyngodon 
idella), обје врсте америчког сомића (Ameiurus melas) 
и (Ameiurus nebulosus), сунчице (Lepomis gibbosus), 
амурског чебачока (Pseudorasbora parva), амурског спа-
вача (Perccottus glenii), великоустог баса (Micropterus 
salmoides), бабушке (Carassius gibelio), дужичастe пастрм-
кe (Oncorhynchus mykiss), језерске златовчицe (Salvelinus 
alpinus), поточне златовчице (Salvelinus fontinalis) и свих 
врста рода Neogobius.

Члан 11.
(1) Годишњи и дневни улов риболовца дозвољен је у 

ограниченим количинама за сљедеће врсте риба:
1) младица - једна годишње,
2) манић, поточна пастрмка, неретванска пастрмка, 

липљен, шаран, сом, смуђ, смуђ камењар, болен и стругач - 
дневно пет комада укупно,

3) плотица, јез, шкобаљ, мрена, поточна мрена, клен, 
деверика и буцов - дневно 10 комада укупно.

(2) Риболовац током риболова може дневно уловити 
највише пет килограма аутохтоних врста риба.

(3) Ако један уловљени примјерак рибе прелази масу од 
пет килограма, за све аутохтоне врсте риба не важи ограни-
чење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајеви-
ма сматра да је испуњен дозвољени дневни улов риболовца.

Члан 12.
(1) Дужина рибе мјери се праволинијски, од врха губи-

це до средине основе (почетка) репног пераја (стандардна 
дужина), а дужина шкољке мјери се од једне до друге ивице 
дуж најдуже осе љуштуре.

(2) Риба уловљена у току ловостаја прописаног чланом 
6. овог правилника, као и примјерци чија је величина мања 
од прописане чланом 9. овог правилника мора се одмах, 
на мјесту улова, вратити у риболовну воду са што мање 
оштећења.

Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о средствима и мамцима за вршење риболова, 
дозвољеном максималном улову, минималним мјерама и 
ловостајима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
92/03 и 1/06).

Члан 14.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. го-
дине.

Број: 12.03.2-330-1848/20
18. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 47. став 7. 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 ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ, НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И РОКУ 

ВАЖЕЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ И ЛОВНЕ КАРТЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик, садржај, начин 

издавања и рок важења дозволе за лов и ловне карте.

Члан 2.
(1) Образац дозволе за лов је правоугаоног облика фор-

мата 14 cm · 17 cm.
(2) Облик и садржај дозволе за лов приказан је нa 

Oбрaсцу број 1, кojи се налази у Прилогу 1. овог правилни-
ка и чини његов саставни дио.

(3) Свака дозвола за лов означена је серијским бројем 
од седам цифара, који почиње бројем 3.

(4) Образац дозволе за лов штампа се у маслинастозеле-
ној боји у три истовјетна примјерка, као блок признаница.

Члан 3.
(1) Образац ловне карте је правоугаоног облика форма-

та 10 cm · 8 cm.
(2) Образац ловне карте састоји се од предње стране 

и полеђине, а облик и садржај ловне карте приказан је нa 
Oбрaсцу број 2, кojи се налази у Прилогу 2. овог правилни-
ка и чини његов саставни дио.

(3) Свака ловна карта означена је серијским бројем од 
седам цифара, који почиње бројем 1.

(4) Образац ловне карте има облик чланске карте, бије-
ле је боје, а штампа се на тврђем картону.

Члан 4.
(1) Ловачка удружења, предузећа шумарства и друга 

правна лица регистрована за бављење дјелатности лов-
ства који имају потписан уговор о коришћењу ловишта (у 
даљем тексту: корисник ловишта) са Министарством по-
љопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство) обавезна су за лов дивљачи високог лова 
издати дозволу за лов, а за лов дивљачи ниског лова ловну 
карту.

(2) У дивљач високог лова, у смислу овог правилника, 
спадају врсте: срна, дивокоза, мрки медвјед, вук, дивља 
свиња и мужјак великог тетријеба.

(3) У дивљач ниског лова, у смислу овог правилника, 
спадају врсте: зец, пух, шакал, лисица, јазавац, дивља ма-
чка, куна бјелица, куна златица, твор, велика ласица, ла-
сица и све ловостајем заштићене (осим мужјака великог 
тетријеба) и незаштићене врсте птица.

(4) Корисник ловишта дозволу за лов и ловну карту 
издаје након добијања сагласности Министарства на при-
времени годишњи план коришћења ловишта, односно го-
дишњи план коришћења ловишта за текућу ловну годину.

(5) Дивљач могу ловити и у лову учествовати ловци 
чланови удружења које је корисник ловишта (у даљем тек-
сту: матични ловац) и инострани и домаћи ловци који нису 
чланови удружења које је корисник ловишта (у даљем тек-
сту: ловац).

(6) Матични ловац овај статус може остварити само у 
једном ловачком удружењу које је корисник ловишта.

(7) Одредбе става 1. овог члана не односе се на лов ор-
ганизован ради одржавања подношљивог броја незаштиће-
не дивљачи - крзнашица, а лов се врши на основу списка 
учесника у лову, који утврђује корисник ловишта.
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Члан 5.
Дозволу за лов и ловну карту корисник ловишта издаје 

за врсте и обим (број јединки) дивљачи која је планирана 
за лов у плановима из члана 4. став 4. овог правилника и у 
складу са наредбом о времену лова ловостајем заштићене 
дивљачи.

Члан 6.
(1) Матични ловци врше лов у дозвољено вријеме лова 

у дане викенда и у дане вјерских и републичких празника 
који су у складу са законом проглашени као нерадни дани у 
Републици Српској.

(2) Лов који подразумијева пуну тржишну цијену од-
стрела дивљачи прописану рјешењем о цјеновнику одстре-
ла, коришћења дивљачи и услуга у ловишту (у даљем тек-
сту: цјеновник) ловци могу вршити у дозвољено вријеме 
лова сваким даном.

(3) Одредбе става 1. овог члана не односе се на одстрел 
одобрен на основу члана 17. Закона о ловству и на лов орга-
низован ради одржавања подношљивог броја незаштићене 
дивљачи - крзнашица, који се може вршити сваким даном у 
дозвољено вријеме лова.

(4) Ловца и матичног ловца обавезно у лову прати лово-
чувар или стручни пратилац ког одреди корисник ловишта.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, пратња ловочувара 
или стручног пратиоца за матичне ловце није обавезна при-
ликом лова на дивљач ниског лова, групног лова (група три 
до десет ловаца) на дивљу свињу, предаторе и у лову на ср-
нећу дивљач у ком учествује три до десет матичних ловаца.

Члан 7.
(1) Дозвола за лов и ловна карта за матичне ловце изда-

ју се најкасније 24 часа пред почетак лова у сједишту кори-
сника ловишта.

(2) Дозвола за лов и ловна карта за ловце издају се нај-
касније пред почетак лова у сједишту корисника ловишта.

(3) Дозвола за лов издаје се у три истовјетна примјер-
ка, од којих се један примјерак издаје ловцу или матичном 
ловцу (приликом групног лова вођи групе ловаца), један 
примјерак ловочувару или стручном пратиоцу, а један при-
мјерак остаје кориснику ловишта за његову архиву.

(4) Подаци у обрасцима дозволе за лов и ловне карте 
уписују се великим штампаним словима хемијском олов-
ком или писаћом машином.

Члан 8.
(1) Рок важења издате дозволе за лов је максимално 48 

часова (два дана).
(2) Рок важења ловне карте за ловца је максимално 48 

часова (два дана), а за матичног ловца до краја ловне сезоне 
на дивљач ниског лова.

Члан 9.
(1) Корисник ловишта дужан је наплатити од сваког ло-

вца или групе ловаца дневну организациону таксу у износу 
прописаним цјеновником.

(2) Изузетно од ставa 1. овог члана, корисник ловишта 
не наплаћује дневну организациону таксу од матичног ло-
вца приликом групног лова (група три до десет ловаца) у 
лову на дивљу свињу, предаторе и у лову на срнећу дивљач 
у ком учествује три до десет матичних ловаца.

(3) Матични ловац за издату ловну карту, на основу 
члана 7. став 1. овог правилника, једном у току ловне годи-
не плаћа кориснику ловишта дневну организациону таксу 
прописану цјеновником, и то приликом преузимања ловне 
карте.

Члан 10.
(1) Корисник ловишта обавезан је ловцу и матичном 

ловцу приликом одстрела дивљачи високог лова наплатити 
минимално износ прописан цјеновником за:

1) трофејну вриједност дивљачи,

2) цијену меса ако га ловац жели купити,
3) рањену а непронађену дивљач или за промашај.
(2) Корисник ловишта приликом одстрела дивљачи ни-

ског лова обавезан је ловцу и матичном ловцу наплатити 
минимално цијену одстрела прописану цјеновником.

(3) Матични ловац за коришћење дивљачи и њених 
дијелова плаћа за дивљач високог лова 30% и за дивљач 
ниског лова 25% износа прописаног цјеновником.

(4) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, корисник ловишта 
не наплаћује ловцу и матичном ловцу одстрел одобрен на 
основу члана 17. Закона о ловству и одстрел организован 
ради одржавања подношљивог броја незаштићене дивљачи 
- крзнашица.

Члан 11.
(1) Ловочувар, стручни пратилац или вођа групе ловаца 

дужан је по завршетку лова, у року од 24 часа, раздужити у 
сједишту корисника ловишта дозволу за лов и ловну карту 
издату по основу члана 7. ст. 1. и 2. овог правилника, са 
кратким писаним извјештајем о извршеном лову у рубри-
ци: “НАПОМЕНА”.

(2) Матични ловац ловну карту уредно попуњава при-
ликом сваког одстрела дивљачи ниског лова и раздужује је 
на завршетку ловне сезоне, а најкасније до 31. марта текуће 
године.

(3) Корисник ловишта у својој архиви чува раздужене 
дозволе за лов и ловне карте двије године након завршетка 
ловне године у којој су оне издате.

Члан 12.
(1) Ловачки савез Републике Српске (у даљем тексту: 

Савез) штампа дозволе за лов и ловне карте у облику и 
са садржајем прописаним чл. 2. и 3. овог правилника и 
дистрибуише их корисницима ловишта.

(2) Корисници ловишта дужни су, најкасније до 31. 
марта текуће године, доставити Савезу захтјев за издавање 
процијењеног броја потребних дозвола за лов и ловних ка-
рата за наредну ловну годину.

(3) Савез кориснику ловишта издаје дозволе за лов и 
ловне карте одмах, а најкасније у року од 30 дана од дана 
пријема захтјева из става 2. овог члана ако је корисник ло-
вишта испунио своје обавезе према Савезу из претходне 
године.

(4) Савез води евиденцију по ловним годинама о укуп-
ном броју издатих дозвола за лов и ловних карата корисни-
цима ловишта са почетним и завршним серијским броје-
вима.

Члан 13.
(1) Евиденцију о задуженим и раздуженим дозволама 

за лов и ловним картама води корисник ловишта у регистру 
издатих дозвола за лов и регистру издатих ловних карата.

(2) Регистар издатих дозвола за лов и регистар издатих 
ловних карата су тврдо укоричене књиге формата А4 и чу-
вају се као трајни документ у архиви корисника.

(3) Сваку страницу регистра издатих дозвола за лов и 
регистра издатих ловних карата овјерава и потписује овла-
шћено лице корисника ловишта, у доњем лијевом углу.

(4) Садржај регистра издатих дозвола за лов и регистра 
издатих ловних карата приказан је нa обрaсцима бр. 3 и 4, 
кojи се налазе у прилозима 3. и 4. овог правилника и чине 
њихов саставни дио.

Члан 14.
(1) Корисник ловишта доставља Министарству та-

беларни извјештај о издатим дозволама за лов и ловним 
картама и прикупљеним средствима у претходној ловној 
години на основу одстрела дивљачи, сачињен на Обрасцу 
број 5, који се налази у Прилогу 5. овог правилника и чини 
његов саставни дио.

(2) Извјештај из става 1. овог члана, са примјерком 
уплатнице за планирани одстрел дивљачи који корисник 
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ловишта уплаћује у буџет Републике Српске, доставља се 
најкасније до 1. априла за претходну ловну годину.

Члан 15.
Корисници ловишта дозволе за лов и ловне карте које 

штампа Савез користиће од 1. августа 2020. године, а до 
тада ће користити дозволе за лов и ловне карте које је изда-
ло Министарство. 

Члан 16.
Одредбе овог правилника односе се и на концесионара 

са којим Министарство закључи уговор о давању привред-
ног ловишта на концесију.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о облику, садржају, начину издавања и року 
важења дозволе за лов и ловне карте (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 58/10, 77/10, 113/13, 82/16, 70/17, 
104/17).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-496/20
16. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Образац број 1 – Образац дозволе за лов

(амблем Ловачког савеза Републике Српске)
ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ

Име, презиме и адреса 
ловца

_________________________________
_________________________________

НАПОМЕНА

ИМЕНОВАНОМ СЕ ОДОБРАВА ЛОВ НА:
РЕДНИ БРОЈ ВРСТА ДИВЉАЧИ ПОЛ/ДОБ

1.
2.
3.
4.
5.
Назив ловишта

Корисник ловишта
Локација лова

Стручни пратилац/ловочувар
Важи за дан: ____________________
                                      (Датум)
Изјављујем да сам упознат са условима лова и цје-
новником

___________________________________
(Потпис ловца)

М. П.
_________________________________________
(Потпис овлашћеног лица корисника ловишта)

Важи за ловну 20__/__. годину Серијски број:
Дневна организациона такса: _______________ КМ

ПРИЛОГ 2.
Образац број 2 – Образац ловне карте

-1-
(амблем Ловачког савеза Републике Српске)

ЛОВНА КАРТА

-4-
НАПОМЕНА:

___________________________________________________
(Назив  ловишта)

___________________________________________________
(Корисник ловишта)

Важи за  20_____/______. ловну годину
Серијски број:
Дневна организациона такса: ________________ КМ
Важи за дан/период:

___________________________________________________
(Име и презиме ловца)

Број чланске карте ловца:______________________

                                                     ___________________________________
                  М. П.                                     (Потпис овлашћеног лица
                                                                     корисника ловишта)



 

30 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 62 30.6.2020.

ДАТУМ ОДСТРЕЛА
-2-

ВРСТА ДИВЉАЧИ
КОЛИЧИНА

ДАТУМ
ОДСТРЕЛА

-3-
ВРСТА ДИВЉАЧИ

КОЛИЧИНА

ПРИЛОГ 3.
Образац број 3 – Регистар издатих дозвола за лов
Прва, насловна страница Регистра издатих дозвола за лов 

Назив ловишта
Назив корисника ловишта
ЈИБ
Адреса
Општина
Овлашћено лице корисника ловишта
Контакт телефон
Број и датум уговора са Министарством
Серијски  бројеви  дозволе за лов од бр. __________________ до бр. ____________________
За ловну годину

М. П.
___________________________________________

(Потпис овлашћеног лица корисника ловишта)

Друга, па надаље (по потреби број страница), страница Регистра издатих дозвола за лов

ЕВИДЕНЦИЈА
издатих дозвола за лов

Редни 
број

Име и прези-
ме ловца ЈМБ ловца

Датум 
издавања 
дозволе

За лов на 
врсту ди-
вљачи

Датум 
лова

Ловочувар 
/ пратилац / 
вођа групе

Датум издава-
ња трофејног 

листа

Датум издава-
ња пропрат-

нице

Датум разду-
жења дозволе 

за лов

ПРИЛОГ 4.
Образац број 4 – Регистар издатих ловних карата
Прва, насловна страница Регистра издатих ловних карата

Назив корисника ловишта
ЈИБ
Адреса
Општина
Овлашћено лице
Контакт телефон
Назив ловишта
Број и датум уговора са Министар-
ством
Серијски бројеви ловне карте од бр. _______________ до бр. _______________

М. П.
___________________________________________

(Потпис овлашћеног лица корисника ловишта)

Друга, па надаље (по потреби број страница), страница Регистра издатих ловних карата

ЕВИДЕНЦИЈА
издатих ловних карата

Редни 
број

Име и пре-
зиме ловца ЈМБ ловца

Датум 
издавања 
дозволе

За лов на врсту 
дивљачи

Датум 
лова

Ловочувар / прати-
лац / вођа групе

Датум издавања 
пропратнице

Датум раздуже-
ња ловне карте
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ПРИЛОГ 5.

Образац број 5

НАЗИВ ЛОВИШТА КОРИСНИК ЛОВИШТА АДРЕСА КОРИСНИКА ЛОВИШТА ЈИБ

ГОДИШЊИ  И З В Ј ЕШТА Ј  КО РИСНИКА  ЛОВИШТА
о издатим дозволама за лов и ловним картама и прикупљеним средствима у ловној ................................. години

Табела 1. ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЛОВ

Ред. 
број Врста дивљачи

БРОЈ ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА 
ЛОВ Дневна орг. 

такса
(КМ)

Одстрел. 
такса
(КМ)

Вриједност 
трофеја

(КМ)

Цијена меса
(КМ)Матичним 

ловцима
Ловцима који врше 
одстрел по пуној 
тржишној цијени

1 2 3 4 5 6 7 8
1. СРНДАЋ
2. СРНА И ЛАНЕ
3. ДИВОЈАРАЦ
4. ДИВОКОЗА
5. ЈАРЕ

6. ВЕПАР
лов са чеке
лов при. и 
погон xxxxxxx

7. КРМАЧА
8. НАЗИМЕ
9. ПРАСЕ
10. МРКИ МЕДВЈЕД
11. В. ТЕТРИЈЕБ М.
12. ЉЕШТАРКА М.
13 КРЗНАШИЦЕ

УКУПНО ком. ком. КМ КМ КМ КМ
УКУПНА ПРИКУПЉЕНА СРEДСТВА (КОЛОНЕ 5 + 6 + 7 + 8): КМ

Табела 2. ИЗДАТЕ ЛОВНЕ КАРТЕ

Редни 
број Врста дивљачи

БРОЈ ИЗДАТИХ ЛОВНИХ КАРАТА Дневна орг. такса
(КМ)

Цијена одстрела
(КМ)Матичним ловцима Ловцима који врше одстрел 

по пуној тржишној цијени
1 2 3 4 5 6
1. ЗЕЦ
2. ФАЗАН
3. ЈАРЕБИЦА ПОЉСКА
4. ЈАРЕБИЦА КАМЕЊ.
5. Д. ПАТКА ГЛУВАРА
6. Д. ПАТКА КРЏА
7. ДИВЉА ГУСКА
8. ПРЕПЕЛИЦА
9. ДИВЉИ ГОЛУБ

10. ГРЛИЦА
11. МАЛА БЕКАСИНА
12. ШУМСКА ШЉУКА
13. ЦРНА ЛИСКА

УКУПНО ком. ком. КМ КМ
УКУПНА ПРИКУПЉЕНА СРЕДСТВА (КОЛОНЕ 5 + 6): КМ

Датум и број протокола корисника ловишта:
______________________________________

М. П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
КОРИСНИКА ЛОВИШТА:
________________________

(Име и презиме)




