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ЛОВАЧКО ДРУШТВО
,,ЈАХОРИНА,, ПАЛЕ

ПРАВИЛНИК
О ВРШЕЊУ ЛОВА, КОРИШТЕЊУ ЛОВИШТА
И ДИВЉАЧИ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА
„ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ

ПАЛЕ, ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

На основу Закона о ловству Републике Српске и на основу члана 61. Статута
Ловачког удружења „Јахорина“ Пале Управни одбор на својој сједници одржаној
дана 10.12.2009. године д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ВРШЕЊУ ЛОВА, КОРИШТЕЊУ ЛОВИШТА И ДИВЉАЧИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се:
- лов и кориштење дивљачи,
- начин организовања и вршења лова,
- мјере сигурности у лову,
- права и обавезе ловаца и других лица у лову и кориштење уловљене
дивљачи,
- контрола изловљавања дивљачи,
- остала питања од значаја за вршење лова и кориштење ловишта.
ЛОВ И КОРИШТЕЊЕ ДИВЉАЧИ
Члан 2.
1. Лов дивљачи обухвата праћење, осматрање, избор јединке за одстрел,
одстрел или хватање, сакупљање одстрељене дивљачи, уређење и
евиденцију трофеја и фото лов.
2. Дивљач могу организовано ловити лица која имају положен ловачки
испит, дозволу за држање и ношење оружја, уз примјену одредаба
етичког кодекса ловца.
3. Лов дивљачи високог лова, врши се на основу дозволе за лов, а лов
дивљачи ниског лова на основу ловне карте, коју издаје корисник
ловишта.
4. У лову учествују ловци приправници, без права одстрела заштићене
дивљачи, а под надзором ловца ментора.
5. Дивљач могу ловити и у лову учествовати чланови Удружења,
инострани и домаћи ловци који нису чланови Удружења и друга лица по
одобрењу корисника ловишта.
6. Инострани и домаћи ловци који нису чланови Удружења, као и друга
лица у лову могу учествовати само у пратњи ловочувара или стручног
пратиоца, кога овласти корисник ловишта.
7. Фото-лов и други начин кориштења других ресурса одобрава корисник
ловишта у складу са Законом о ловству Републике Српске.

Члан 3.
Прије отварања ловне сезоне пуноправним члановима Удружења који су
испунили све обавезе према Удружењу издаје се ловна карта.
Ловац који учествује у лову дужан је носити:
- чланску карту,
- ловну карту,
- дозволу за лов крупне дивљачи (ако се лови та дивљач),
- лични документ којим доказује идентитет,
- оружни лист за оружје којим учествује у лову,
- родовник и потврду о вакцинацији против бјеснила за ловачке псе (ако
се лови са псима).
Члан 4.
1. Забрањено је хватање дивљачи и држање дивљачи у затвореном или
ограђеном простору.
2. Дивљач је забрањено узнемиравати и ловити:
- ако је угрожена пожаром, поплавом, сњежним наносима, поледицом и
другим елементарним непогодама,
- употребом рефлектора, фарова, бакљи и других свјетлосних извора,
огледала, грамофона, магнетофона, вјештачких и живих мамаца и
омамљујућих средстава,
- хртовима, полухртовима, нерасним и необученим псима,
- гађањем из моторних возила и других средстава на моторни погон, као
и гажењем моторним возилима,
- полуатуоматском ловачком пушком са више од два метка,
полуаутоматским ловачким карабином, војничким оружјем и
војничком муницијом,
- отровом, омчама, замкама, клопкама, гвожђима, мрежама, електричним
уређајима или другим средствима за масовно хватање односно
уништавање,
- папкасту, ловостајем заштићену, дивљач и медвједа пушком
сачмарицом, помоћу паса, погоном и пригоном и групним ловом,
изузев дивљих свиња,
- у вријеме ловостаја, неловним данима, у току бременитости и одгоја
младунчади и на удаљености мањој од 200 метара од насеља или
објеката за становање,
- забрањено је са псима прогањати дивљач ван терена одређеног за
тренинг у периоду од 15. јануара до 31. јула.
Члан 5.
1. Одстрел дивљачи дозвољен је само ловачком пушком кугларом са
изолученом цијеви и пушком сачмарицом.

2. Пушком кугларом лови се дивљач високог лова, а пушком сачмарицом
дивљач ниског лова.
3. Одстрел јелена, срне, дивокозе, муфлона, медвједа и великог тетријеба
дозвољен је ловачком пушком кугларом са изолученом цијеви,
одређеног калибра.
4. Изузетно од става 2. овог члана, лов дивље свиње дозвољен је пушком
сачмарицом, метком са једном куглом.
Члан 6.
1. Промет уловљене дивљачи и њених дијелова може се вршити на основу
документације коју издаје корисник ловишта.
2. Уловљена дивљач, њени дијелови и трофеји дивљачи могу се изнијети из
ловишта и ставити у промет, само ако је за њих издата пропратница и
трофејни лист.
Члан 7.
Спортски лов се може вршити само суботом, недељом и државним празницима
који су по закону проглашени као државни празници.
Комерцијални и ноћни лов незаштићене дивљачи која наноси штете, може се
вршити и другим данима под условом и на начин који утврди Управни одбор
Удружења.
Члан 8.
Управни одбор Удружења утврђује почетак и крај ловне сезоне, ловне дане те
остала питања од значаја за извршење лова, сагласно Закону о ловству и одлукама
о времену лова ловостајем заштићене дивљачи.
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ВРШЕЊЕ ЛОВА
Члан 9.
Спортски лов се може вршити само групно.
Групу за лов чини најмање 5 пуноправних чланова Удружења.
Групу за лов ситне дивљачи (зец, лисица, јазавац, куна, дивља мачка и сл.) и за
ноћни лов незаштићене дивљачи која наноси знатну штету, чине најмање 3
пуноправна члана.
Комерцијални лов се врши уз обавезно присуство ловочувара или лововође
Удружења.
Санитарни одстрел дивљачи може извршити пунопрани члан Удружења,
односно ловочувар.

Члан 10.
Група за лов самостално бира терен (дио ловишта) на коме ће ловити, у оквиру
утврђеног плана лова.
Један ловац из групе дужан је да одмах извијести груповођу ловне групе или
лововођу секције, односно Удружења о извршеном лову.
Ако група за лов одлази на подручје друге ловне секције дужна је три дана
раније најавити свој долазак предсједнику и лововођи те секције.
Члан 11.
Предсједник и чланови Управног одбора Удружења, предсједник и чланови
Надзорног одбора и Дисциплинске комисије, односно Суда, лововође и груповође
имају право захтијевати од сваког лица које лови да покаже и да на увид
документе из члана 3. став 2. овог Правилника.
Од непознатог лица, или лица за које се сумња да незаконито лови, документе
на увид има право да захтијева сваки пуноправни члан Удружења.
Члан 12.
У организованом лову на нивоу ловне групе (три и више лица) за извршење
лова одговорни су лововођа и груповођа.
У организованом лову на нивоу секције за извршење лова одговорни су
лововођа секције и груповође које учествују у лову.
У организованом лову на нивоу Удружења за извршење лова одговорни су:
главни лововођа, односно лововођа секције који га замјењује и груповође које
учествују у лову.
Члан 13.
У једном ловном дану, односно лову сваки ловац може одстрелити један
комад дивљачи, ако се лови ловостајем заштићена дивљач.
Ако се лови незаштићена дивљач дозвољено је да један ловац одстрели
највише два комада дивљачи.
Одстрел дивљачи се евидентира у ловну карту прије напуштања ловишта и о
томе се одмах извјештава груповођа ловне групе.
Члан 14.
1. Уловљена или угинула дивљач и њени дијелови припадају кориснику
ловишта.
2. За кориштење дивљачи и њених дијелова кориснику ловишта плаћа се
накнада.
3. Ловац, члан Удружења који је корисник ловишта плаћа за кориштење
дивљачи и њених дијелова:

- за високу дивљач 30% тржишне вриједности,
- за ниску дивљач 25% тржишне вриједности.
4. Страни и домаћи ловци који нису чланови Удружења за кориштење
дивљачи, њених дијелова и других услуга плаћају пуну тржишну цијену.
Управни одбор може одлучити да чланови овог Удружења накнаду из
тачке 2. овог Правилника (одстрелна такса и накнада за трофеј, односно месо
дивљачи) плаћају у паушалном износу уз чланарину за ловну годину,
изузимајући накнаду за одстрел и кориштење медвједа и тетријеба.
Члан 15.
Управни одбор може одлучити да чланови ловачких удружења из Републике
Српске, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, са којима ово Удружење има
посебне везе и односе, не плаћају накнаду за кориштење дивљачи и њених
дијелова, изузев за медвједа, срнећу дивљач и тетријеба.
Члан 16.
У циљу безбједног извршења лова сваки ловац је дужан да се придржава
општих мјера сигурности и то:
- редовног контролисања исправности ловачког оружја и муниције,
- редовног вакцинисања ловачких паса против бјеснила,
- ношење отвореног и празног оружје ван ловишта, а нарочито у возилима,
ловачким просторијама, ловачким колибама, при одмору у лову (скупови око
ватре, ручак и сл.).
Сваки ловац је обавезан да од мјеста становања до зборног мјеста, и по
завршетку лова ловачко оружје држи без муниције и у растављеном стању.
Ловачко оружје чије растављање није могуће мора бити на други начин
онеспособљено за тренутну употребу (ношење у футроли, бравица на обарачу,
извађен оквир или затварач и сл.) члан 21. тачка 2. Закона о оружју и муници
Републике Српске.
- да води рачуна о томе гдје, шта и под којим углом и са каквом позадином се
пуца,
- да не пуца ако је слаба видљивост, поготово ноћи и на покрет, силуету, звук и
сл.,
- да се не креће за рањеном крупном дивљачи (медвјед, дивља свиња и вук) у
шикаре и пећине,
- не дирати одстрељену лисицу, вука и др. без рукавица или пластичне кесе у
случају сумње на бјеснило и о томе одмах обавијестити ветеринарску
станицу,
- да се конзумирање алкохола смањи на најмању могућу мјеру, и да ниједан
ловац не смије себе довести у пијано стање прије, за врије и после извршења
лова,
- на чеки или у погону држати оружје закочено, а откочити га само непосредно
пред појаву дивљачи или пред само пуцање у погону,
- у погону и хајци, као погонич пуцати само у вис,

- потпуно избјегавати терене за лов за које се претпоставља да су минирани
или се на њима налазе неексплодирана средства и друге експлозивне направе,
- да се придржава налога и упутстава груповође и лововође, нарочито у лову у
коме учествује више ловаца (ненапуштати мјесто одређено за чеку, кретати
се задатим правцем у погону, поштивање зборног мјеста и сл.).
Члан 17.
Сваки ловац дужан је на захтјев предсједника, чланова Управног одбора,
предсједника и чланова Надзорног одбора и Дисциплинске комисије, односно
Дисциплинског суда, лововође и груповође, показати улов.
Од непознатог лица или лица за које се сумња да незаконито лови, сваки
пуноправни члан Удружења или право да захтијева преглед улова.
Члан 18.
Подаци о одстрељеној дивљачи достављају се груповођама, а груповође те
податке дају лововођи секције, а лововође предсједнику секције.
Сви податци које имају лововође секција достављају се главном лововођи, а
главни лововођа Управном одбору.
Члан 19.
На основу података о одстрељеној дивљачи, те других података о њеном броју,
Управни одбор може одлучити да редуцира број дана у ловној сезони, да обустави
лов на одређену дивљач или предузме друге мјере заштите и очувања дивљачи.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о вршењу
лова, кориштењу ловишта и дивљачи и одговорности ловаца број 166/98 од
01.10.1998. године.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Број: 134/09
Датум: 29.12.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
____________________________________
Родољуб Чајић

Број: 19/10
Датум: 09.03.2010. године
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРШЕЊУ ЛОВА, КОРИШТЕЊА
ЛОВИШТА И ДИВЉАЧИ
Члан 1.
У Правилнику о вршењу лова, кориштења ловишта и дивљачи Ловачко
удружења „Јахорина“ Пале број: 134/09 од 29.12.2009. године у члану 14. послије
тачке 4. брише се текст: „Управни одбор може одлучити да чланови овог
Удружења накнаду из тачке 2. овог Правилника (одстрелна такса и накнада за
трофеј, односно месо дивљачи) плаћају у паушалном износу уз чланарину за
ловну годину, изузимајући накнаду за одстрел и кориштење медвједа и
тетријеба.“

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
__________________________________
Чајић Родољуб

