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плана газдовања ловиштем ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 63/06) члан 1. мијења се и гласи: 

"Члан 1. 
Овим правилником прописује се садржај, начин израде, 

носиоци израде и одобравање ловне основе, годишњег и 
привременог плана газдовања ловиштем као и програма 
узгоја дивљачи и програма заштите дивљачи у ловишту." 

Члан 2. 
Члан 3. брише се. 

Члан 3. 
Члан 4. мијења се и гласи: 

"Члан 4. 
Под одобрењем из члана 1. овог правилника подразу-

мијева се доношење управнога акта од стране надлежног 
министарства о одобравању ловне основе или програма 
узгоја дивљачи односно њихове ревизије те о давању 
сагласности на програм заштите дивљачи." 

Члан 4. 
Члан 8. мијења се и гласи: 

"Члан 8. 
(1) Према условима у којима дивљач обитава у Федера-

цији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федера-
ција) ловишта се разврставају на: 
1. низинска-установљена у цјелини или већим 

дијелом у низинском подручју, а обухвата сва 
ловишта испод 400 м надморске висине; 

2. брдска-установљена ловишта у којима је више од 
50% површине између 400 и 1.000 м надморске 
висине; 

3. планинска-установљена ловишта у којима је 
преко 50% површине изнад 1.000 м надморске 
висине. 

(2) Под условима из става (1) овог члана подразумијевају 
се храна и вода, вегетација, квалитет тла, 
конфигурација терена, клима, мир у ловишту и општа 
прикладност ловишта." 

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 08-26/12-623-5/15 
18. јула 2017. године 

Сарајево 
Министар 

Мр sci. Шемсудин Дедић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 49. 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 IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I 

NOSIOCIMA IZRADE, ODNOSNO ODOBRAVANJA 
LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, GODIŠNJEG I 

PRIVREMENOG PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM 

Član 1. 
U Pravilniku o sadržaju, načinu i nosiocima izrade, odnosno 

odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog 
plana gospodarenja lovištem ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 63/06) član 1. mijenja se i glasi: 

"Član 1. 
Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način izrade, 

nosioci izrade i odobravanje lovnogospodarske osnove, godišnjeg 
i privremenog plana gospodarenja lovištem kao i programa 
uzgoja divljači i programa zaštite divljači u lovištu." 

Član 2. 
Član 3. briše se. 

Član 3. 
Član 4. mijenja se i glasi: 

"Član 4. 
Pod odobrenjem iz člana 1. ovog pravilnika podrazumijeva 

se donošenje upravnoga akta od strane nadležnog ministarstva o 
odobravanju lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja 
divljači odnosno njihove revizije te o davanju saglasnosti na 
program zaštite divljači." 

Član 4. 
Član 8. mijenja se i glasi: 

"Član 8. 
(1) Prema uslovima u kojima divljač obitava u Federaciji 

Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) 
lovišta se razvrstavaju na: 
1. nizinska-ustanovljena u cjelini ili većim dijelom u 

nizinskom području, a obuhvata sva lovišta ispod 
400 m nadmorske visine; 

2. brdska-ustanovljena lovišta u kojima je više od 50% 
površine između 400 i 1.000 m nadmorske visine; 

3. planinska-ustanovljena lovišta u kojima je preko 
50% površine iznad 1.000 m nadmorske visine. 

(2) Pod uslovima iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se 
hrana i voda, vegetacija, kvalitet tla, konfiguracija terena, 
klima, mir u lovištu i opća prikladnost lovišta." 

Član 5. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 08-26/12-623-5/15 
18. jula 2017. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.
 

1504 
Na temelju članka 67. stavak (8) Zakona o lovstvu 

("Službene novine Federacije BiH", br. 4/06, 8/10 i 81/14), 
federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNI PRAVILNIKA O BANCI PODATAKA 

VRIJEDNIH TROFEJA I KATEGORIJI VRHUNSKIH 
TROFEJA 

Članak 1. 
U Pravilniku o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji 

vrhunskih trofeja ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/12) 
u članku 5. stavak (3) iza riječi: "Federacije BiH" briše se točka i 
dodaju riječi: "i o tome obavještava Federalno ministarstvo 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva." 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 08-26/12-623-7/15 
18. srpnja 2017. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mr. sci. Šemsudin Dedić, v. r.
 

 
На основу члана 67. став (8) Закона о ловству 

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 4/06, 8/10 и 81/14), 
федерални министар пољопривреде, водопривреде и 
шумарства доноси 


