
На основу члана 56. став 1. алинеја 7. Статута Ловачког удружења „Фазан“ Добој, 
Управни одбор Ловачког удружења „Фазан“ Добој, на сједници одржаној 27.05.2017. године,  
д о н о с и 

 
 

П Р А В И Л Н  И К 
О ОБИЉЕЖАВАЊУ ТРОФЕЈА СРНДАЋА ЕВИДЕНЦИЈСКИМ МАРКИЦАМА И ИЗДАВАЊУ 

ПОТВРДЕ О ОДСТРЕЛУ И ПРЕДАЈИ ТРОФЕЈА 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Овим правилником се прописује начин издавања и вођења евиденцијских маркица за 
обиљежавање крупне дивљачи – срндаћа (у даљем тексту; маркица). 
 

Члан 2 
У ово Правилнику ће бити у употреби појмови са следећим значењем: 

a) Дијелови дивљачи  - дијелови тијела дивљачи и трофеји дивљачи за које се издаје 
трофејни лист 

b) Потврда о одстрелу крупне дивљачи -  дивљач, срндаћ у складу са Законом о 
ловству 

c) Премјештање дивљачи – свако помициње, преношење или превожење дивљачи 
од мјеста одстрела током трајања лова, односно до завршетка лова тог ловног 
дана: 

d) Превожење дивљачи и њених дијелова – у складу са одредбама Закона о ловству. 
 

Члан 3 
Потврда о одстрелу дивљачи – Срндаћа је нумерисан документ који се штампа у виду 
блока од 100 страница на НЦР папиру у двије копије, формата Б5. Штампана боја слова је 
маслинасто зелена. 
 
Блокове издаје Ловачко удружење „Фазан“ Добој, а исти су нумерисани и као такви се 
достављају свакој ловачкој секцији на употребу, тачније кориштење. 
 
Потврду-извјештај попуњава одговорно лице за извршење лова у секцији (предсједник 
секције, лововођа или груповођа по овлаштењу предсједника секције). 
 

Члан 4 
Потврда се попуњава приликом завршетка ловног викенда, најкасније 24 сата по 
завршетку ловног викенда. Потврда се попуњава у два примјерка, од чега се оригинални 
примјерак доставља канцеларији удружења уз валидно издату дозволу за лов срндаћа од 
стране Министарства за ловни викенд уколико је било одстрела. 
 
Потврда се не попуњава ако ловног викенда није било одстрела. 
 

Члан 5 
У потврди се испуњавају подаци о ловцу који је извршио одстрел срндаћа, локација 
одстрела, број јединки, тежина, а у напомени се уписује идентификациони број маркице 
за обиљежавање трофеја. 

Члан 6 
Евиденцијску маркицу за обиљежавање трофеја набавља и евидентира Ловачко 
удружење „Фазан“ Добој, као корисник ловишта Добој у складу са Уговором о кориштењу 
ловишта са ресорним Министарством. 
 
Маркице се набављају за сваку врсту крупне дивљачи, а овим правилником се регулише 
маркица за обљежавање трофеја срндаћа. 
 

 



Члан 7 
Евиденцију о издатим и искориштеним маркицама и серијским бројевима  води Ловачко 
удружење „Фазан“ Добој. 

Члан 8 
Маркица је израђена о тврде пластике, укупне дужине 32цм  и састоји се од базног дијела 
и ужег дијела за провлачење. 
 
Базни дио маркице, укључујући и перфорацију за провлачење другог дијела маркице 
дужине је 4 цм  и ширине 1 цм. 

Члан 9 
Маркица којом се обиљежава трофеј срндаћа је бијеле боје, а на базном дијелу је штампан 
серијски број  од седам цифара златне боје. Прилком провлачења и фиксирања маркице, 
трајно је запечањен трофеј. Свако скидање маркице, повлачи раскидање пломбе и 
маркица постаје неупотребљива. 
 

Члан 10 
Маркице за евиденцију трофеја дужи предсједник или лововођа секције, а исти се по 
одстрелу обавјештава (ко је одстријелио срндаћа, на којој локацији и сл) како би извршио 
издавање маркице.  
Трофеј се обиљежава на начин да се маркица поставља око рожишта срндаћа, изнад ружа. 
Маркица се постави, а потом се изврши одсијецање вишка траке, тако да на роговима 
остаје базни дио маркице са серијским бројем, који се више не скида (исти неће 
реметити обраду трофеја нити оцјену). 
 

Члан 11 
Уколико се маркица оштети, или грешком или нестручним руковањем уништи, иста се 
мора раздужити у канцеларији удружења. 

Члан 12 
Забрањено је скидање или уништавање маркица када се иста постави на трофеј. Као 
таква, маркица  стоји намјање 3 године на трофеју, а маркица се трајно чува. Трофеј ће се 
додатно обиљежавати нумерчки сакривеним флуо мастилом трајно. 
 

Члан 13 
Свака злоупотреба марикце на начин који је супротно дефинисан од овог правилника 
повлачи дисциплинску одговорност. 
 

Члан 14 
Неискориштене маркице за протеклу ловну годину остају у ловачкој секцији, о чему 
евиденцију води предсједник секције као и канцеларија Ловачког удружења. 

 
Члан 15 

Прилог 1, 2 и 3 су саставни дио овог правилника. 
 

Члан 16 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана додношења и биће објављен на 
огласној табли удружења и достављен свим ловачким секцијама. 
 
Број: 24-   
Добој,  27.05.2017. године 
 
               ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
             Ведран Божичковић, дипл.инжињер 
 
 
 
 



 
 
ПРИЛОГ 1 
 
Изглед, облик и ознаке на евиденцијској маркици за обиљежавање трофеја срндаћа 
 

 
Дужина  32 цм 
Боја   бијела 

Изглед трофеја са псотављеном маркицом 
 
ПРИЛОГ 2 
 

Изглед, облик и ознаке на потврди о извршеном одстрелу снрдаћа 

Датум лова: ...........................................   ....... ЛОВАЧКА СЕКЦИЈА:.......................................................................................... 

Зборно мјесто:............................................................. Локација лова:......................................................................................................... 

Вријеме почетка лова у: ..................х..................х  Вријеме завршетка лова у: ..................х..................х 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ  ОДСТРЕЛУ   СРНДАЋА  
Р
/
Б 

Име и презиме ловца Ком кг Датум одстрела Локација одстрела Предатори/ штетотчине 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

УКУПНО      

             
Списак ловаца који нису учествовали у лову а налазе се на дозволи:  
 
 
Битне напомене: 
 

 
 



Лововођа секције:.................................................Груповођа:..............................................Контролисао:................................................. 
ПРИЛОГ 3 
 
 
 

Изглед, облик и ознаке на потврди о извршеној предаји трофеја срндаћа 
 
 
 

П О Т В Р Д А 
     О извршеној предаји трофеја срндаћа 

 
 Бр. евид.маркице:............................... 

 
Изрвшена предаја трофеја срндаћа (комплетна глава, избијељена):  .............................. 
                                  (датум) 

Трофеј предао: ......................................................................................... 
 
Одстрел извршио:.............................................  Датум одстрела:......................... 
 
Ловачка секција: .....................................................  ЛР:................................... 
 
Трофеј предат у стању (описати стање трофеја)................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 

    Предао трофеј:             Потврду издао: 
 
.....................................              ........................................... 
              (потпис)                           (потпис) 
(Сваки трофеј који није обрађен у складу са правилником о обради трофеја, који је оштећен, и сл, обавезно се наводи у 
потврди, а трофеј који није правилно избијељен канцеларија може вратити на дораду трофеја. Потврда о извршеној пrедаји 
трофеја се чува све до поновног преузимања трофеја након извршене оцјене трофеја од стране комисије) 
 

 


