Srijeda, 15. 11. 2017.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 88 - Stranica 5

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VREMENU
LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI I POPISA
VRSTA PTICA I SISARA KOJE SE SMATRAJU
KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Članak 1.
(1) U Pravilniku o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i
popisu vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za
poljoprivredu i šumarstvo ("Službene novine Federacije
BiH", broj 5/08) u članku 2. u tabeli A. "KRUPNA
DIVLJAČ", u osmom redu riječi: "Kozorog (Capra ibex L.)
od 1. kolovoza do 31. prosinca", zamjenjuju se riječima:
"Obični jelen (Cervus elaphus) od 15. kolovoza do 31.
siječnja, košuta i tele od 15. kolovoza do 31. siječnja".
(2) U tabeli B. "SITNA DIVLJAČ", na početku tabele ispred
reda "Kuna bjelica (Martes foina Ehr.)" dodaje se novi red
"Europski dabar (Castor fiber L.)", a u rubrici
NAPOMENA dodaju se riječi "može se loviti samo u
slučaju prenamnoženja i po odobrenju Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva".
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 08-26/12-623-3/15
Ministar
18. srpnja 2017. godine
Mr. sci. Šemsudin Dedić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 24. став (1) Закона о ловству
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 4/06, 8/10 и 81/14),
федерални министар пољопривреде, водопривреде и
шумарства доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВРЕМЕНУ
ЛОВА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ И
ПОПИСА ВРСТА ПТИЦА И СИСАРА КОЈЕ СЕ
СМАТРАЈУ КОРИСНИМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
Члан 1.
(1) У Правилнику о времену лова ловостајем заштићене
дивљачи и попису врста птица и сисара које се сматрају
корисним за пољопривреду и шумарство ("Службене
новине Федерације БиХ", број 5/08) у члану 2. у табели
А. "КРУПНА ДИВЉАЧ", у осмом реду ријечи:
"Козорог (Capra ibex L.) од 1. августа до 31. децембра",
замјењују се ријечима: "Обични јелен (Cervus elaphus)
од 15. августа до 31. јануара, кошута и теле од 15.
августа до 31. јануара".
(2) У табели Б. "СИТНА ДИВЉАЧ", на почетку табеле
испред реда "Куна бјелица (Martes foina Ehr.)" додаје се
нови ред "Европски дабар (Castor fiber L.)", а у рубрици
НАПОМЕНА додају се ријечи "може се ловити само у
случају пренамножења и по одобрењу Федералног
министарства
пољопривреде,
водопривреде
и
шумарства".
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 08-26/12-623-3/15
18. јула 2017. године
Министар
Сарајево
Мр sci. Шемсудин Дедић, с. р.

Na osnovu člana 24. stav (1) Zakona o lovstvu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 4/06, 8/10 i 81/14), federalni ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VREMENU
LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI I POPISA
VRSTA PTICA I SISARA KOJE SE SMATRAJU
KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Član 1.
(1) U Pravilniku o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i
popisu vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za
poljoprivredu i šumarstvo ("Službene novine Federacije
BiH", broj 5/08) u članu 2. u tabeli A. "KRUPNA
DIVLJAČ", u osmom redu riječi: "Kozorog (Capra ibex L.)
od 1. augusta do 31. decembra", zamjenjuju se riječima:
"Obični jelen (Cervus elaphus) od 15. augusta do 31.
januara, košuta i tele od 15. augusta do 31. januara".
(2) U tabeli B. "SITNA DIVLJAČ", na početku tabele ispred
reda "Kuna bjelica (Martes foina Ehr.)" dodaje se novi red
"Evropski dabar (Castor fiber L.)", a u rubrici
NAPOMENA dodaju se riječi "može se loviti samo u
slučaju prenamnoženja i po odobrenju Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva".
Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 08-26/12-623-3/15
Ministar
18. jula 2017. godine
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.
Sarajevo

1502

Na temelju članka 31. stavak (10) Zakona o lovstvu
("Službene novine Federacije BiH", br. 4/06, 8/10 i 81/14),
federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DODJELE POSEBNOG LOVIŠTA NA
KORIŠTENJE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak za dodjelu lovišta
sa posebnom namjenom (u daljnjem tekstu: "posebno lovište") na
korištenje.
Članak 2.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva (u daljnjem tekstu: "Ministarstvo") provodi postupak
za dodjelu posebnog lovišta na korištenje.
Članak 3.
Za korisnika posebnog lovišta određuje se pravna osoba
koja je korisnik šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu države ili
upravljač zaštićenog područja na kojem je posebno lovište
utemeljeno.
Članak 4.
(1) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
nakon pribavljene suglasnosti vlade kantona za utemeljenje
posebnog lovišta imenuje povjerenstvo za provođenje
postupka dodjele posebnog lovišta na korištenje (u daljnjem
tekstu: "povjerenstvo").
(2) Zadatak povjerenstva je da utvrdi je li podnositelj zahtjeva
za dodjelu posebnog lovišta na korištenje dostavio
dokumentaciju propisanu odredbama članka 5. ovog
Pravilnika.
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Članak 5.
Korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta ili upravljač
zaštićenog područja dužan je povjerenstvu dostaviti sljedeću
dokumentaciju:
a) izvod iz sudskog registra;
b) dokaz da je korisnik državnih šuma i šumskog
zemljišta ili upravljač zaštićenog područja u skladu sa
propisima o zaštiti prirode;
c) izjavu da će osigurati organiziranu službu za
provođenje stručnih poslova u lovištu;
d) izjavu da će osigurati profesionalnu lovočuvarsku
službu;
e) izjavu da će sredstva ostvarena od gospodarenja
lovištem koristiti isključivo za unaprjeđenje lovišta;
f)
relevantnu dokumentaciju iz koje se može utvrditi
materijalno-tehnička opremljenost.
Članak 6.
Nakon što povjerenstvo utvrdi da li korisnik državnih šuma
ili upravljač zaštićenog područja ispunjava uvjete za dodjelu
lovišta propisane Zakonom o lovstvu, sačinjava izvješće i
dostavlja ga federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva.
Članak 7.
(1) Nakon donošenja odluke o utemeljenju posebnog lovišta
zaključuje se ugovor o dodjeli posebnog lovišta na
korištenje između Ministarstva i korisnika lovišta.
(2) Posebno lovište daje se na korištenje na period od 10 lovnih
godina.
(3) Jednoj pravnoj osobi može se dati više posebnih lovišta na
korištenje.
(4) Korisnik posebnog lovišta, posebno lovište ili njegove
dijelove ne može davati pod zakup ili ustupiti drugom
korisniku.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 08-26/12-623-4/15
Ministar
18. srpnja 2017. godine
Mr. sci. Šemsudin Dedić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 31. став (10) Закона о ловству
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 4/06, 8/10 и 81/14),
федерални министар пољопривреде, водопривреде и
шумарства доноси

ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ ПОСЕБНОГ ЛОВИШТА НА
КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак за додјелу
ловишта са посебном намјеном (у даљем тексту: "посебно
ловиште") на коришћење.
Члан 2.
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде
и шумарства (у даљем тексту: "Министарство") проводи
поступак за додјелу посебног ловишта на коришћење.
Члан 3.
За корисника посебног ловишта одређује се правно
лице које је корисник шума и шумског земљишта у
власништву државе или управљач заштићеног подручја на
којем је посебно ловиште основано.
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Члан 4.
Федерални министар пољопривреде, водопривреде и
шумарства након прибављене сагласности владе
кантона за оснивање посебног ловишта именује
комисију за провођење поступка додјеле посебног
ловишта на коришћење (у даљем тексту: "комисија").
(2) Задатак комисије је да утврди да ли је подносилац
захтјева за додјелу посебног ловишта на коришћење
доставио документацију прописану одредбама члана 5.
овог правилника.
Члан 5.
Корисник државних шума и шумског земљишта или
управљач заштићеног подручја дужан је комисији доставити
сљедећу документацију:
a) извод из судског регистра;
b) доказ да је корисник државних шума и шумског
земљишта или управљач заштићеног подручја у
складу са прописима о заштити природе;
c) изјаву да ће обезбиједити организовану службу за
провођење стручних послова у ловишту;
d) изјаву да ће обезбиједити професионалну
ловочуварску службу;
e) изјаву да ће средства остварена од господарења
ловиштем користити искључиво за унапрјеђење
ловишта;
f)
релевантну документацију из које се може
утврдити материјално-техничка опремљеност.
Члан 6.
Након што комисија утврди да ли корисник државних
шума или управљач заштићеног подручја испуњава услове
за додјелу ловишта прописане Законом о ловству, сачињава
извјештај и доставља га федералном министру
пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Члан 7.
(1) Након доношења одлуке о оснивању посебног ловишта
закључује се уговор о додјели посебног ловишта на
коришћење између Министарства и корисника
ловишта.
(2) Посебно ловиште даје се на коришћење на период од 10
ловних година.
(3) Једном правном лицу може се дати више посебних
ловишта на коришћење.
(4) Корисник посебног ловишта, посебно ловиште или
његове дијелове не може давати под закуп или
уступити другом кориснику.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 08-26/12-623-4/15
Министар
18. јула 2017. године
Мр sc. Шемсудин Дедић, с. р.
Сарајево
(1)

Na osnovu člana 31. stav (10) Zakona o lovstvu ("Službene
novine Federacije BiH", br. 4/06, 8/10 i 81/14), federalni ministar
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DODJELE POSEBNOG LOVIŠTA NA
KORIŠTENJE
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se postupak za dodjelu lovišta
sa posebnom namjenom (u daljem tekstu: "posebno lovište") na
korištenje.

