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НАЦРТ ПРАВИЛНИКА 

На основу члана 56. став 1. алинеја 7. . Статута Ловачког удружења „Фазан“ Добој, 
Управни одбор Ловачког удружења „Фазан“ Добој, на сједници одржаној ........................2017. 
године,  д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗВРШЕЊУ ЛОВА 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим правилником регулишу се се услови и начин ловљења дивљачи, права ловаца на 
уловљену дивљач, понашање у лову, оцјењивање и остваривање права на поене кроз активности на 
унапређењу ловства, те уништавање штеточина на подручију ловишта Добој којим газдује Ловачко 
удружење „Фазан“ Добој (у даљем тексту „Удружење“). 
 

Члан 2. 
Дивљач у ловишту удружења је добро од посебног интереса за удружење, које ловиште је 

удружењу на газдовање додијелило надлежно Министарство Републике Српске, у сврху управљања, 
развијања и унапређења ловства, узгој и заштита, лов и кориштење дивљачи у личне и опште сврхе. 
Дивљач припада удружењу, без обзира ко га је уловио, односо одстријелио или напуштену ухватио. 
 

Члан 3. 
Овај правилник се заснива на следећем: 

 Да се узгој и лов дивљачи може врштити само у складу са ловном основом и годишњим 
планом кориштења ловишта; 

 Да је основна обавеза чланова удружења узгој и заштита дивљачи, као принцип стицање 
права на кориштење дивљачи и њених дијелова; 

 Да право кориштења дивљачи и њених дијелова овиси о уложеном  раду сваког члана 
удружења; 

 Да вриједност изнесеног из ловишта мора се неумањено вратити у ловиште, односно из 
ловишта се смије изнијети онолико колико је унесено; 

 
Члан 4 

Дужност редовних чланова и приправника удружења су да лично и материјално учествују на 
узгоју, заштити и спасавању свих врста дивљачи од елементарних непогода и недозвољеног лова, да 
раде на уништавању штеточина, на изградњи ловно техничих објеката, као и у случају неких других 
акција или активности удружења. 
 

Члан 5. 
Право на извршење лова дивљачи имају сви чланови удружења под условм да су положили 

ловачки испит и да су измирили своје обавезе према удружењу за протеклу годину, односно текућу 
годину у складу са овим Правилником и другим општим актима удружења. 

Сваки ловац обавезан је да са собом носи у лов чланску карту, ловну карту, оружни лист, 
родовник или ловни цертификат за пса и дозволу за лов високе дивљачи (групна дозвола уколико је 
носилац групе или исјечак којим се доказује да ловац има извршену уплату за лов високе дивљачи). 

Право присуства код извршења лова имају чланови ловачког удружења старији од 12 година 
уз присуство родитеља, старатеља или менотра. 

Забрањује се присуство из претходног става само приликом лова дивљих свиња пригоном на 
цијелој територији ловишта Добој којим газдује Ловачко удружење Фазан Добој. 
 

Члан 6. 
Трајање ловне године не поклапа се са трајањем календарске године уз услове прописаног 

ловостаја или забране лова. 
Лов одређене врсте дивљачи може се вршити само оружјем предвиђен Законом о ловству 

Републике Српске. 
Дивљач је забрањено ловити и узнемиравати: 

 Војним оружјем 
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 Војном муницијом 
 Спортским-малокалибарским и полуаутоматским пушкама сачмарицама са више од два 

метка, 
 Полуаутоматским карабинима 

 
Ловним површинима се не сматрају насеља, гробља, јавни путеви, плантажни воћнаци и виногради, 
паркови у насељима, објекти за лијечење, одмор и рекреацију, аеродроми, дворишта индуистријских 
и других објеката. Ограђени простори за вјештачки узгој дивљачи се такође не сматрају ловном 
површином. 
 
II - ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОВА 

 
Члан 7. 

Повремени лов у ловишту удружења може се дозволити  и члановима других ловачких 
удружења с територије Републике Српске, односно Босне и Херцеговине под условима: 
- Да у ловишту има довољно дивљачи за одстрел; 
- Да имају положен ловачки испит; 
- Да имају позив за присуство лову од стране матичног члана удружења. 
 

Члан 8. 
Предсједник удружења може одобрити и организовати лов, ако је то у интересу удружења 

ловцима матичног удружења за заслуге и раду у удружењу као и ловцима који нису чланови 
удружења, односно чланове других удружења  а да исти имају положен ловачки испит. 

Управни одбор удружења може ако је то у интересу удружења одобрити комерцијални лов у 
ловишту удружења, ловцима и страним држављанима, а у складу са планом извршења лова у 
туристичке сврхе. 

Пратњу страним ловцима одређује  предсједник удружења или главни лововођа удружења. 
 

Члан 9. 
Изловљавање дивљачи у ловишту врши се у складу са ловном основом, годишњим планом 

корштења ловишта, односно одстрела, календаром лова  и осталим актима удружења. 
Сваки ловац дужан је да води евиденцију о одстријељеној дивљачи, коју мора уписати одмах 

након извршеног одстрела у ловни картон  ако је у питању ситна дивљач, односно на дозволу или 
образац за извјетај о извршењу одстрела ко је у питању висока дивљач. 
 

Члан 10. 
За потребе научних истраживања, попуњавања збирки дивљачи, препарирања, испитивања 

врста дивљачи, случајне болести дивљачи и друго, Управни одбор удружења ће оцијенити такве 
потребе и појаве, те може одобрити одстрел било које врсте дивљачи и у било које доба године. 
Управни одбор удружења може одредити начин лова и осигурати одговарајућа средства за тај лов. 
 

Члан 11. 
Лов дивљачи на подручју ловишта удружења проводи се кроз ловачке секције удружења, у 

складу са Статутом и другим општим актима, плановима и другим документима удружења. 
Дивљач је забрањено узнемиравати и ловити: 
1. У вријеме полава, пожара, високог снијега (преко 40 цм) и друге елементарне непогоде 
2. Отровом, замкама, клопкама и другим омаљујућим средствима 
3. Гађањем из моторних возила и гажење моторним возилима 
4. Употреба фарова (рефлектора), или направа која дјелују на принципу инфра црвених   

      зрака 
5. Војним оружјем, војном муницијом, малокалибарском пушком или полуатуоматском      

      пушком са више од два метка. 
6. Нерасним псима, псима без поријекла (родовника) и хртовима. 
7. Срнећу дивљач помоћу ловних паса 
8. Забрањено је ношење војничке униформе у лову. 
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III - ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Члан 12. 
Збор ловачке секције одређује локацију зборног мјеста у секцији за све своје ловце. Зборно 

мјесто у секцији је једно главно и једно помоћно за све њене ловце, и не може се мијењати у току 
ловне сезоне.  Ловачке секције пред почетак ловне сезоне достављају на прописаном образцу 
локације зборних мјеста за лов појединих врста дивљачи, а стим да за подручија која не поркивају 
ловачке секције, локацију зборног мејста доноси Управни одбор. 
Помоћно зборно мјесто одређује збор или скупштина секције. 

У вријеме ловне сезоне у дане лова ловци се окупљају у 7.00 часова на зборном мјесту у 
секцији и морају бити видно обиљежени флоресцентним материјалом на одјећи. (прслук, 
шешир,траке на капи). 

Сви ловци и гости који се затекну на зборном мјесту ловачке секције лове заједно у групи у 
рејону ловишта секције у договору са лововођом и груповођом секције уз претходну сагласнсот 
предсједника секције. 

Ако има више ловаца да би се лов дотичног дана ловио у више група, лововођа и груповођа 
секције одређује групе и груповође секције а све уз сагласност предсејдника секције. 

Груповођа, односно груповође заједно са груповођом и лововођом секције одређују за сваку 
групу зборно мјесто прије почетка и послије завршетка лова групе. 

По завршетку лова сви ловци групе дужни су доћи на полазно зборно мјесто групе ради 
пописа и евиденције уловљене дивљачи и других запажања у лову тог ловног дана, који се завршава 
у 16 часова. 

Попис из претходног става овог члана врши груповођа групе и истог или  наредног дана 
доставља лововођи секције,  а који упознаје предсједника секције који исти потписује, а лововођа 
је обавезан да најкасније у року од 24 сата  достави збирни, односно јединствен извјештај о лову тог 
ловног дана у стручну службу удружења. 
 

Члан 13. 
На зборном мјесту секције лововођа врши постројавање ловаца, потом присутне поздравља 

предсједник секције ако је присутан, а лововођа  затим врши евиденцију свих присутних ловцаца 
који су дошли, било у лов или на друге активности као и госте. 

Ловци који не дођу на зборно мјесто секције у 7 часова ловног дана, не могу тај дан ловити. 
Ловац који намјерава напустити групни лов раније од других, то може учинити ако претходно 

обавијести лововођу или груповођу и добије од њега одобрење, с тим да своју пушку стави у футролу, 
а ловачког пса кроз ловиште води на поводцу. О свему претходно наведеном обавезно се упознаје 
предсједник секције и даје своју коначну сагласнсот. 
 

Члан 14. 
Ловци на повратку на полазно зборно мјесто дужни су показати лововођи или груповођи шта 

су и колико одстријелили. Уколико је ловац одстрелио више дивљачи од броја који је одобрен, исту 
ће предати лововођи  или груповођи који ће извршити расподјелу на оне ловце из групе који нису 
ништа уловили тог ловног дана и задужити у евиденцију ради плаћања или друго. То се односи и на 
госте који су тог ловног дана ловили у односној секцији, односно групи. 

У лов се могу водити само ловачки пси који су регистровани у надлежној кинолошкој 
организацији, те у складу са Правилником о броју, врстама и начину кориштења ловачких паса 
ресорног Министарства. 

Ловац као власник ловачког пса је дужан носити одговарајућа документа за истог. Ловачки 
пас се до ловишта и по повратку из ловишта мора водити на поводцу. За непридржавање одредби 
овог члана ловац се може одстранити из лова, а против њега се може покренути дисциплински 
поступак. 
 

Члан 16. 
Ловац једне ловачке секције може ловити у другој ловачкој секцији под условима да се 

претходно најави лововођи или предсједнику секције а потом да дође на зборно мјесто ловачке 
секције у којој ће ловити и да се придржава одредби овог Правилника и других општих аката 
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удружења. Ловац приправник док не положи ловачки испит не може с пушком ићи у лов у своју нити 
било коју другу секциу. 
 

Члан 17. 
Ловац који има госта из другог удружења може га довести у лов само у своју матичну ловачку 

секцију. У току једне календарске године ловац може имати госте који су обавезани да се понашају у 
складу са одредбама овог Правилника и других општих аката удружења, укључујући плаћање 
одговарајуће улазне и одстрелне таксе као и осталих обавеза у скалду са норамтивним актима 
удружења. 

Гостима у лову се не сматрају матични чланови нашег удружења. 
 

Члан 18. 
У случају елементарних непогода, сваки ловац је дужан да се што хитније јави у удружење или 

секцију и стави се на располагање ради спашавања дивљачи или извршење других задатака. 
 

Уколико је ловни дан, а дошло до елементарне непогоде, руководство ловачке секције 
обавезно забрањује лов, а све ловце усмјерава на извршење задатака из претходног става овог члана. 

По извршењу задатака у вези става 1. и 2. овог члана руководство ловачке секције је обавезно 
доставити писмени извјештај Управном одбору удружења о стању у његовој ловачкој секцији. 

Предсједник ловачке секције уз претходно прибављени извјештај од стране лововође  
ловачке секције, а у његовом одсуству груповође или груповођа секције, дужан је да достави 
извјештај Управном одбору удружења у року од 24 сата од дана извршења лова или других планским 
акцијама у ловној секцији. 

Уколико се појави недозвољен лов у ловној секцији или је неко од ловаца повријеђен, лице из 
претходног става овог члана дужно је одмах по сазнању обавијестити ловочувара или главног 
лововођу удружења који су дужни, наредног дана и писмено обавијестити и Управни одбор 
удружења што се десило и које су мјере предузете. 
 

Члан 19. 
Уколико супредсејдник секције или лововођа ловачке секције спријечен да дође на зборно 

мјесто у секцији на дан лова, све њихове  дужности преузима и извршава груповођа секције у складу 
са одредбама овог Правилника а уз претходну сагласнсот предсејдника секције. 
 
IV - КАЛЕНДАР ЛОВА У УДРУЖЕЊУ 
 

Члан 20. 
Лов дивљачи ниског лова обавља се према календару лова, ловостајем заштићене дивљачи, у 

складу са Законом о ловству Републике Српске и одлукама Управног одбора удружења, са групом 
ловаца од најмање 5 чланова. Ловачка секција би требала да има што мањи број ловних група када се 
ради о извршењу лова ситне дивљачи. 

 
Члан 21. 

Ловни дани за све врсте дивљачи ниског лова су недјеља, празници Републике Српске као и 
дани по одлукама Управног одбора. 

 
Лов мочварице као и остале дивљачи ниског лова почиње према лову у складу са претходним 

чланом овог Правилника. 
 
Управни одбор удружења може по потреби на основу претходно прибављеног мишљења 

ловачких секција удружења и установљеног бројног стања дивљачи у ловишту, донијети одлуку о 
каснијем почетку лова с тим да ловна сезона за одстрел дивљачи ниског лова не може бити дужа 
него што то дозвољава календар лова, ловостајем заштићене дивљачи. 

 
Вријеме лова ниске дивљачи може бити краћи од предвиђеног, ако за скраћење ловне сезоне 

постоје оправдани разлози. Разлоге за скраћење ловне сезоне оцјењује Управни одбор удружења уз 
претходну мишљење ловне секције а све у складу са календаром лова који је предвиђен годишњим 
планом кориштења. 
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Члан 22. 
Ловци који лове мочварице из чамца дужни су се пријавити лововођи оне ловачке секције с 

чијег подручја полазе у лов. 
Ако се у лов полази са подручја града, пријавиће се лововођи ловачке секције на чијем ће 

подручју ловити. 
Они ловци који мочварице лове на прелет, дужни су да обавијесте лововођу ловачке секције у 

којој лове и прецизирају тачно мјесто гдје ће ловити. 
По завршетку лова чамцем или чекањем у року од 24 сата, ловац мора упознати лововођу 

секције о броју одстрељених мочварица. 
Члан 23. 

Лов дивљачи високог лова обавља се према календару лова ловостајем заштићене дивљачи, а 
према Закону о ловству Републике Српске и одлукама Управног одбора. 

 
Дивља свиња, ловостајем незаштићена дивљач ће се ловити према одлуци Управног одбора 

удружења уз претходни договор с ловачким секцијама, а групу ловаца чини најмање 5 чланова 
матичног удружења. Ловну групу не могу надопуњавати ловци гости или ловци другог ловачког 
удружења. 
 

Члан 24. 
За лов дивљачи високог лова обавезно се издаје писмено одобрење и обавезно се плаћа 

улазна такса, коју утврђује Управни одбор удружења за сваку ловну сезону – годину, док је за лов 
ситне дивљачи обавезно псоједовање ловне карте коју ловац, члан удружења плаћа уз аконтацију 
чланарине за наредну годину. 

Одобрење за лов (дозвола министасртва)  садржи: број и датум издавања, рок важења, 
подручје на коме ће се ловити, врста и број дивљачи за одстрел која је дозвољена по календару лова, 
лице које иде у лов, улазак у ловиште и коме се треба јавити- зборно мјесто. 

У одобрењу ловцу које издаје стручна служба удружења, издаје се и детаљно упутство о 
начину одстрела дивљачи, те цијена одстрела уколико одсрељена дивљач припада ловцу, када се 
ради о комерцијалном одстрелу. 
 

Члан 25. 
Срндаћ се лови суботом, недјељом, државним и републичким празником. 
Приликом одстрела срндаћа ловцу припада трофеј у трајно власништво, док одлуку о начину 

расподјеле меса доноси ловачка секција.Месо из претходног става овог Правилника може остати у 
удружењу, ако такву одлуку донесе Управни одбор удружења. Одлука се доноси прије одстрела. 

Ловац је дужан најкасније у року 24 сата пријавити одстрел а накасније у року од 3 дана од 
дана одстрела предати трофеј срндаћа уредно обрађен у сједиште удружења ради оцјене тофеја и 
добијање трофејног листа. 

Члан 26. 
Начини предаје, обраде и чувања трофеја дивљачи дефинисани су Правилником за  поступање 

са трофејима и препаратима дивљачи Ловачког удружења "Фазан" Добој 

ЛОВ СРНДАЋА 

Члан 28. 
У складу са гонишњим планом кориштења ловишта те на основу ловне основе и пребројавања 

дивљачи, доноси се  одлука о броју срндаћа за одстрел у току ловне године као и вријеме почетка и 
завршетка лова на срндаћа. 

Управни одбор удружења може донијети одлуку да лов на срндаћа буде краћи него што је то 
календаром лова предвиђено уз претходно мишљење ловачких секција. 
 

Члан 29. 
Приликом одласка у лов на срнећу дивљач, ловац је дужан да се јави лововођи у ловачкој 

секцији гдје ће вршити одстрел, уписати се у књигу код лововође, те по повратку исписати из књиге 
и обавијестити што је уловио и у колико је сати напустио ловачку секцију. 

Лововођа секције гдје је обављен лов може извршити преглед аутомобила или другог 
пријевозног средства ловца. 
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Лов на срнећу дивљач врши се искључиво чекањем, а ако је ловиште у равници искључиво  с 
ловачке чеке. Лов у брдском подручју дозвољен је и прикрадањем. 

Забрањен је лов срнеће дивљачи пригоном и кориштењем ловачких паса. 
Лов се обавља појединачно водећи рачуна о безбиједности грађана и њихове имовине, а у 

групи за лов треба да има најмање 5 ловаца. 
Приликом лова на срнећу дивљач ловац је обавезан да уза се има ловачки карабин,оптичко 
помагало на оружју, двоглед , флуоресцентно обиљежје,  одобрење за улазак у ловиште 
удружења односно дозволу за лов (уколико се ради о дозволи од стране Министарства онда 
ловац треба да зна код кога се налази дозвола и списак групе ловаца за лов као прилог тој 
дозволи). 
Уколико ловац није снабдјевен опремом из претходног става овог члана, лововођа секције ће 

му забранити улазак у ловиште. 
Ловцу који не посједује одобрење за држање ловачког оружја (ловачки карабин), не може се 

издати одобрење за лов срндаћа. Ловци су дужни сваку пормјену власништва оружја пријавити 
канцеларији удружња.  
 

Члан 30. 
Управни одбор удружења може дозволити селективни одстрел срна у ловишту ради 

евидентног већег броја срна, случаја болести или ради шкартирања. Такође може се одобрити и 
вршење санитрног одстрела уколико су уочена грла лошег физичког стања. 

Одстрел срна и ланади врши се на основу ловне основе и годишњег плана кориштења  у 
ловишту удружења, односно годишњег плана одстрела срна. 

Управни одбор удружења својом посебном одлуком одређује дане одстрела срна и ланади као 
и друге критерије у вези одстрела у вези става 1, 2 и 3 овог члана. 
 
V  - ЛОВ НА ДИВЉЕ СВИЊЕ 
 

Члан 31. 
Лов на дивље свиње обавља се пригоном или чекањем у току ловне године, суботом, 

недјељом, празницима Републике Српске на основу одлука Управног одбора. 
Сви ловци заинтересовани за лов дивљих свиња пригоном дужни су доћи на зборно мјесто у 

ловачкој секцији у 7.00 сати гдје је организован лов на дивље свиње. 
Лов на дивље свиње врши се групно и са зборног мјеста се одлази у договореном правцу. 
Лов на дивље свиње води главни лововођа  удружења, односно лововођа секције или ловац 

кога одреди Управни одбор удружења или збор ловачке секције. 
У случају не доласка лица из претходног става овог члана њихову дужност ће преузети ловац 

кога одреде ловци прије поласка у лов. 
Вођа у лов на дивље свиње одредит ће своје помоћнике за тај лов. Сви ловци на дивље свиње 

морају се понашати према упуствима и наредбама лововође у складу са постојећим Законом о 
ловству, овога Правилника и одлуке Управног одбора, као и начину руковођења оружјем у групном 
лову на дивље свиње.  

Дивље свиње се лове у дане субота, недеља, Републички и државни празници. 
Ловцу који не посједује одобрење за држање ловачког оружја (ловачки карабин или ловачка 

пушка сачмарица), не може се издати одобрење за лов дивље свиње. Ловци су дужни сваку пормјену 
власништва оружја пријавити канцеларији удружња. 

 
Месо уловљене дивље свиње припада ловцима који су ловили тог дана, а дијели се на 

равноправне дијелове, а глава и кљове вепра припадају ловцу који је уловио-одстријелио дивљу 
свињу. Група ловаца која је ловила дивљу свињу тог дана може донијети и другу одлуку око 
расподјеле меса. 

Месо уловљене дивље свиње прије употребе обавезно мора бити подвргнуто прегледу у 
надлежној ветеринарској станици, а приликом пријављивања одстрела уз уредно попуњену дозволу 
обавезно се прилаже и потврда о прегледу меса. 

Лов дивљих свиња се врши пригоном , са обученим ловачким псима који имају положен ИПО  
и чекањем са високих чека. Након 15 јануара, у ловишту се могу користити само ловачки пси који 
умају положен ИПО и крвни траг по правилнику и то само за проналажење евентуално рањене 
дивљачи. 
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Члан 32. 

У времену од 01. 08. до 01.10. текуће године (односно када је завршен период природне 
репродукције дивље свиње)  дивље свиње се могу ловити чекањем на њивама гдје су посијани усјеви и 
свиње праве штету на истим, уз одобрење и плаћање улазне таксе за лов дивљих свиња.  

Уколико се установи да дивље свиње чине велике штете пољопривреди на подручју ловишта 
удружења, може се на захтјев мјесне заједнице и ловачке секције удружења организовати групни лов 
на дивље свиње без обзира које је доба године. За овакав начин лова потребно је планирати 
ванредни одстрел, те доствити ресорном Министарству захтјев за ванредни одстрел. 

Лов дивљих свиња се обавља по секцијама искључиво чекањем са направљених привремених 
или сталних чека. 

Ловци који лове са привремених или сталних чека дужни су обавијестити лововође секције 
гдје се налази чека и када се иде на чеку. 

Чеке се распоређују и праве према међусобном договору ловаца у секцији са знањем лововође 
и предсједника секције. 

Од 01.10. текуће године до 31.01. наредне године лов дивљих свиња врши се по секцијама  
пригоном, а до 15.01. текуће године и са обученим ловачким псима са положеним ИПО. 

Од 01.03. - 31.03. текуће године у ловишту се врши одстрел предатора, односно смањење 
њихове бројности, а врши се одстрел  лисица, шакала, мачака, паса луталица и других штеточина, без 
употребе ловачких паса било које расе. 

Због мира у дијелу ловишта које је под забраном, као резервата за срнећу дивљач, односно 
зона за обуку ловачких паса, забрањено је вршити лов дивљих свиња чекањем (у било које вријеме 
године) са чека, засједа, а лов пригоном дозвољен по календару лова са изричито обученим ловачким 
керовима за лов дивљих свиња уз обавезну сагласност Комисије за кинологију. 

Овим дијелом ловишта управља Управни Одбор удружења као подручје са посебним режимом 
лова на високу дивљач, а право на лов  имају сви чланови и удружења који испуњавају услове из овог 
Правилника. 
 

Члан 33. 
Овим Правилником регулише се лов на дивље свиње ради: 

 Очување мира у ловишту удружења; заштите заштићене дивљачи у ловишту удружења;  
 Онемогућавање недозвољеног начина лова дивљих свиња и заштита грађана и њихове 

имовине. 
 
VI - ЛОВ ЛИСИЦА 
 

Члан 34. 
Лов лисица може се вршити чекањем у времену од 01.11. текуће године до 01.03. наредне 

године. У лову на лисице чекањем морају бити најмње три ловца под условом да су добили одобрење 
за лов на лисице у ловишту удружења. 

Сваки улазак у ловиште удружења у лов на лисице мора бити евидентиран у књигу код 
лововође ловачке секције удружења. 

Лов на лисице врши се чекањем, са ловачким псима са положеним испитом и јамарењем (са 
псима јамарима који имају положен испит урођених особина) суботом и недељом, као и републичким 
празницима. 

Приликом сваког уласка у ловиште удружења ради одстрела заштићене дивљачи могу се 
ловити и лисице. 

Одобрење за лов на лисице издаје Управни одбор удружења. 
Лов лисице обавља се по секцијама. 

 
VII - УЗГОЈ И ЗАШТИТА ДИВЉАЧИ 

Члан 35. 
Сваки ловац удружења дужан је да својим личним радом, доприноси узгоју и заштити 

дивљачи, а на основу чега обезбјеђује потребан број поена и тако себи ствара услове да има право на 
лов према календару одстрела заштићене дивљачи. 
 

Члан 36. 
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Одлуку о вредновању рада по одредбама овог Правилника доноси Управни одбор удружења 
на основу извјештаја лововође удружења за цијелу ловну сезону. 

Потребну евиденцију извршења задатака у ловачкој секцији води лововођа ловачке секције уз 
консултацију предсједника ловачке секције. 

Прије достављања евиденције Управном одбору удружења иста мора бити усвојена на 
збору/скупштини ловачке секције. 
 

Члан 37. 
Ослобађање од обавезе из члана 38. овог Правилника изричито одобрава Управни одбор 

удружења на приједлог ловачке секције. 
Евиденцију ловаца из претходног става овог члана води ловачка секција, а стручне службе 

удружења за цијело удружење. 
Од обавезе за прикупљање поена ослобођени су: 

Предсједник Управног Одбора, главни лововођа, секретар удружења, Ловочувар, ловочувари 
волонтери, Предсједници и лововође секција, и Чланови Управног Одбора.  

 
VIII - ОБАВЕЗНИ ИЗЛАСЦИ НА УНИШТАВАЊЕ ШТЕТОЧИНА 
 

Члан 38. 
Акције на уништењу штеточина, изградњи и уређењу ловно-техничких објеката и заштити 

дивљачи у ловишту удружења одвија се према календару обавезних излазака у ловиште и то: 
Обавезне акције у мјесецу марту су најмање три; 

Другим данима у току године секција може организовати патроле у саставу од најмање три 
ловца са циљем контроле у ловишту ради уништавања штеточина и сличних радњи које имају за 
циљ узгој и заштиту дивљачи, по достављеном захтјеву за издавање патролног листа. 

Патрола ловаца мора имати патролни лист са исписаним именима чланова патроле и 
прецизираним подручјем које се обилази. Патролни лист издаје Удружење на захтјев ловачке 
секције. 

 
Члан 39. 

Све ловачке секције у оквиру Ловних ревира су дужне да у мјесецу марту организују 
заједничке акције на смањењу бројности предатора, одржавању ловно-техничких објеката и 
изношењу соли. 

Од предвиђеног броја излазака на штеточине из претходног члана овог Правилника, ловац је 
дужан да се одазове на Ревирну акцију.  Ревирна акција се бодује са 100 бодова или протувриједност 
од 50,00КМ, које се уплаћајују на рачун удружења. На дан акције води се записник о присутности на 
начин да сваки ловац се потпише на образац да је био присутан (редни број, им, презиме, датум 
рођења и ловачка секције). 

Организоване акције на смањењу бројности предатора на нивоу ловачких секција се бодују са 
30 поена за излазак. За неизлазак на уништавање штеточина, ловац може платити поене у новчаном 
износу чију цијену на крају текуће године за наредну годину утврђује Управни одбор удружења 
посебном одлуком. 

Средства из претходног става овог члана користе се за потребе удружења ради унапређења 
ловишта. 
 

Члан 40. 
Ловац је обавезан да у току ловне године испуни најмање 500 поена на основу уништавања 

штеточина из члана 44. овог Правилника, укључујући и поене из претходног члана овог Правилника. 
 

Члан 41. 
Уништене штеточине у вријеме из члана 43. овог Правилника оцјењује се поенима: 

1. Вук 300 поена 
2. Шакал 250 поена 
3. Лисица 150 поена 
4. Пас луталица 100 поена 
5. Дивља мачка 100 поена 

6. Куна. 100 поена 
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7. Твор 50 поена 
8. Мачка луталица 30 поена 
9. Сива врана 20 поена 
10.Црна врана (гачац) 20 поена 
11.Сврака 20 поена 
12.Остале штеточине према појединачној процјени Управног одбора удружења. 

 
Члан 42. 

Ловац доказује уништење штеточина из члана 41. овог Правилника: 
 за уништење пса и мачке луталице доказ је реп у дужини од 5 цм. 
 за уништење твора, куне, дивље мачке, шакала и лисице доказ је крзно или одсјечен 

комплетан реп; 
 за сваку пернату штеточину одсјечене ноге (пар). 
Након извршеног одстрела лисице, твора, куне, дивље мачке и шакала обавјештава се ловoвођа 

ловачке секције и уписује се у евиденцију улова. 
Доказ уништења штеточина из претходног става овог члана предаје  текуће године за претходну 

ловну годину код лововође ловачке секције прве недељу у мјесецу Априлу. 
Уколико је ловац у немогућности да лично достави доказе о уништеним штеточинама, он то може 

учинити преко другог ловца, односно лица. 
Приликом утврђивања поена за рафеундацију, Управни одбор ће Одлуком утврди висину за 

рефундиране поене дивљих предатора и на посебан начин извршити одобрење исплате 
рефундираних средстава. 

Уколико ловац нема довољно поена на дан предаје доказа из става 1. овог члана, а у вези са 
чланом 41, 43 и 45. овог Правилника, обавезан је уплатити новчаним средствима преостали дио 
поена Ловачком Удружењу по цијени коју утврђује Управни одбор удружења посебном одлуком на 
крају текуће за наредну годину на начин да се неостварени број бодова помножи са константом 0,1 и 
добија се вриједност у КМ (конвертибилним маркама)  

Средства из претходног члана користе се за потребе удружења. 
 

Члан 43. 
Поред уништења штеточина у вријеме предвиђено чланом 41 овог Правилника, могу се 

уништавати предатори током цијеле године и то организовано током мјесеца марта, или приликом 
извршења лова неке друге врсте дивљачи, када су ловци у лову. 
 

Члан 44. 
За вријеме организованих акција на смањењу бројности предатора у ловишту забрањено је 

вођење ловачких паса. 
У мјесецу марту текуће године у лов на лисице дозвољено је водити ловачког пса јамара, на 

поводцу до јаме која се обрађује у фази уништавања предатора. Пас мора имати уредно издат 
родовник и да је претходно оцијењен и има положен испит урођених особина. 
 

Члан 45. 
У ловачким секцијама удружења ловци су дужни разносити со за потребе срнеће дивљачи у 

другој и трећој недјељи мјесеца марта текуће године у склопу редовних акција, као и током цијеле 
године у складу са планираним активностима ловачке секције. 

Главни лововођа удружења дужан је извршити расподјелу соли по ловачким секцијама 
удружења, путем ловачких секција,  уз адекватну расподјелу у односу на бројност срнеће дивљачи 
као и друге показатеље. 
 

Члан 46. 
Обавезан излазак ловаца у ловачке секције је и када се врше пребројавања дивљачи на 

подручју ловачке секције и то прва недеља мјесеца Марта текуће године. 
Уколико не дозвољавају временски услови, пребројавање мора бити завршено најкасније до 

краја мјесеца Марта текуће године уколико удружење није дефинисало другачије одређеним актом. 
Након извршеног пребројавања свих врста дивљачи, лововођа и предсједник ловачке секције 

ће сачинити списак учесника у пребројавању дивљачи, броју пребројане дивљачи у ловној секцији и 
тако сачињен списак доставити у стручне службе удружења у року од два дана од дана пребројавања. 
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Акције које имају за циљ унапређење и заштиту дивљачи, организује и благовремено 
обавјештава Управни Одбор удружења преко Главног лововође и ловововођа секције. 

Наведени изласци се бодују у складу са чланом овог Правилника. 
Руководство ловачких секција удружења дужна су повремено организовати патроле на 

подручју секције. 
О обављеним патролама обавјештава се у писменој форми Управни одбор удружења путем 

патролног листа. 
Члан 47. 

Лов на бизамске пацове може се вршити приликом лова на мочварице. Обавезе ловца у вези 
овог члана су исте као и код лова мочварица. 
 

Члан 48. 
За обучавање ловачких паса, руководство ловачке секције на свом подручју, одређује терен за 

обуку и о том обавјештава ловце ловачке секције као и Управни одбор удружења. 
Приликом извођења ловачких паса на обуку забрањује се ношење оружја. 

Забрањен је тренинг и обука паса у термину од 15.01. до 01.07. текуће године, осим у ограђеном 
простору, гатерима и вјештачким ловиштима. 
 

Члан 49. 
Забрањена је продаја меса или ловачких трофеја како ловцима тако и другим лицима. Против 

ловца који и поред забране буде продавао месо или ловачке трофеје, може се покренути 
дисциплински поступак. 
 
IX - ДУЖНОСТИ И ПРАВА ЛОВОВОЂА СЕКЦИЈА 
 

Члан 50. 
Права лововође ловачке секције су:  

 право контроле оружја и ловачке опреме;  
 право контроле одобрења за одстрел; 
 право да удаљи сваког ловца у ловачкој секцији с неисправним оружјем, ловца који не 

посједује маркирну одјећу, ако води пса без родовника, пијаног и недисциплинованог ловца, 
као и ловца који нарушава односе међу ловцима током лова или за вријеме одмора.  

 
Дужности лововође ловачке секције су:  

 да први дође на зборно мјесто; 
 да изврши попис ловаца који су присутни, попис одсријељене дивљачи као и штеточина у 

току лова или акције на штеточине; 
 да списак ловаца с бројем одстрељене дивљачи и другим запажањима достави стручној 

служби удружења; 
 да организије патроле у подручју ловачке секције, те достави њихова запажања стручној 

служби удружења; 
 да води књигу евиденције уласка и изласка ловаца на високу дивљач; 
 да обезбиједи себи замјеника уколико је спријечен да дође на зборно мјесто и иде улов; 
 да одреди свог замјеника или груповођу који ће ићи са ловцима на лов на ниску дивљач. 

 
Члан 51. 

Управни одбор удружења дужан је донијети календар лова ниске и високе дивљачи, односно 
ловостајем заштићене и незаштићене дивљачи за текућу годину и то: 

 за потребе одстрела од стране ловаца по ловачким секцијама;  
 одстрел за домаће ловце – комерцијални; 
 одстрел за стране ловце - комерцијални;  
 одстрел за потребе репрезентације. 
 Санитарни или пробирни одстрел, 

 
Члан 52. 
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Обавезе ловаца прописане овим Правилником истакнуто кроз план рада и план одстрела 
дивљачи и штеточина, извршавају се личним учешћем сваког ловца. Плаћање ових обавеза омогућује 
се у посебним  случајевима.  

Члан 53. 
Изградња ловно - техничких објеката, учешће у ловачким забавама, активности на стрељаштву, 
кинолошке активности, учешће у пословима цивилне заштите вреднује се додјелом поена ловцу који 
у тим активностима учествује. 

Висина поена из става 1. овог члана утврђује Управни одбор удружења, у сваком конкретном 
случају и о томе обавјештава ловачку секцију.  

Стручне службе удружења воде лични картон или други документ за сваког ловца и уписује 
сваки извршени задатак као и одстрел како дивљачи тако и штеточина. 

Податке из претходног члана овог става за сваког ловца доставља ловник ловачке секције. 
 

Члан 54. 
Сваки ловац је дужан да уплати чланарину и друге обавезе најкасније до 31.12. текуће године, 

с обзиром да уплаћена чланарина даје право ловцу на чланство у удружењу, а не и право на лов. 
Право на лов се стиче када се изврше обавезе на ниову ловачке секције и на нивоу ловачког 

удружења.  
 
X - ПРОЦЈЕНА РАДОВА У ПОЕНИМА 
 

Члан 55. 
А. Узгој и заштита дивљачи у ловишту удружења: 

1. Ношење хране за фазанску дивљач    40 поена 
2. Ношење хране за срнећу дивљач    40 поена   
3. Изношење соли у солишта     40 поена 
4. Пребројавање дивљачи    60 поена 
5. Чување фазанчића у прихватилишту један дан 40 поена 
6. Патрола у ловишту један дан   40 поена 
7. Пријава недозвољеног лова    200 поена 

 
Члан 56. 

Б. Изградња ловно - техничких објеката у ловишту удружења: 
1. Изградња хранилишта за срнећу дивљач  200 поена 
2. Изградња хранилишта за фазанску дивљач  60 поена 
3. Изградња солишта     30 поена 
4. Изградња самостојеће (високе) чеке  400 поена 
5. Изградња бункера за дивље свиње   200 поена  
6. Изградња чеке на дрвету    200 поена 
7. Уређење просјека и стаза један дан   40 поена 
8. Радни дан у ловишту     40 поена 
9. Рад с властитим трактором    150 поена 
10. Рад с моторном пилом    50 поена 
11. Кориштење приватног моторног чамца  60 поена 
12. Кориштење приватног аутомобила   60 поена 

 
Број поена се дијели на број учесника у радовима из става 1. овог члана, гдје је за изградњу једног 

објекта учествовало више ловаца. Као доказ о извршеним акцијама на изградњи ловно техничких 
објеката доставља се обавезан извјештај канцеларији удружења. 
 
 

Члан 57. 
В. Остале активности у Удружењу: 

1. Долазак на састанке ловачке секције    50 поена 
2. Представљање удружења у вишим ловачким органима  120 поена 
3. Заступање удружења на суду     100 поена 
4. Заступање удружења у спортским активностима   100 поена 
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5. Пријава легла (ловне пасмине)     200 поена 
6. Учествовање на изложбама (ЦАЦ и ЦАЦИБ, као и утакмице) 100 поена 

 
XI - ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА НА ЧЛАНСТВО. 

 
Члан 58. 

Обим извршења послова и задатака, односно активности ловаца у ловачкој секцији, удружењу 
и у другим органима изражава се у поенима. 

Ловац у удружењу да би стекао односно задржао право лова у наредној ловној години мора 
својим доприносом у текућој ловној години обезбиједити минимално 500 поена и то: 

- За освојене односно предате поене по основу члана 39, 40,41 и 42 овог Правилника у износу 
од 200 поена,  

- те за освојене поене по основу члана 55, 56 и 57. овог  Правилника 300 поена. 
У случају мање освојених поена исти се доплаћују канцеларији удружења по већ раније 

утврђеном коефицијенту. 
 
XII - ПРАВО НА ЛОВ 

Члан 59. 
Ловац који нема довољно додатних поена из претходног члана овог Правилника, а да би 

стекао право на лов у наредној години, може мањак поена платити у новцу. 
Новчана вриједност поена из претходног члана овог Правилника за сваку годину утврђује 
Управни одбор удружења по истеку текуће године за наредну годину или најкасније у првом 
тромјесечју текуће године за текућу годину. 
Остварени, а неискориштени поени по било којем основу из овог Правилника за текућу 

годину не могу се преносити у наредну годину. 
 

XIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Ловачко удружење ће у складу са прописаним казненим одредбама из Закона о ловосвту исте 

примјенити уколико се укаже потреба за истим на свако лице, члана и сл уколико дође до повреде 

ловачких обавеза или дисциплина. 

XIV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 60. 
Све што није регулисано овим Правилником из области ловства, непосредно се примјењује 

Законом о ловству Републике Српске и другим нормативним актима удружења. 
 

Члан 61. 
Измјене и допуне овог Правилника доносе се по истом поступку за његово доношење. 
 

Члан 62. 
Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор удружења.  
 

 
 

Члан 63. 
Ступањем на снагу овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о лову Ловачког удружења 
„Фазан“ Добој , број: 163/2006 od 19.05.2006. године. 
 

Члан 64. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана након његовог доношења. 
 
Број:......./2017 
Датум: ...../...../2017.године 
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ПРЕДСЈЕДИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                   Ведран Божичковић 
                   дипл.инг.информатике 

 
 


