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ПРАВИЛНИК
О ЛОВОЧУВАРСКОЈ
СЛУЖБИ
ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА
„ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ

ПАЛЕ, СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

На основу члана 60. Статута Ловачког удружења „Јахорина“ Пале Управни
одбор на својој сједници одржаној дана 24.09.2009. године д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ЛОВОЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ
Члан 1.
Овим Правилником се прописује организовање ловочуварске службе, образац
легитимације ловочувара, изглед обиљежја ловочувара, начин њиховог издавања
и враћања, те остале дужности и обавезе.
Члан 2.
Корисник ловишта дужан је обезбиједити чувара ловишта (у даљем тексту
ловочуварску службу).
Члан 3.
Ловочувар може бити лице:
1. које испуњава прописане услове за држање и ношење ловачког оружја са
олученим цијевима,
2. које је положило ловачки испит и посједује чланску карту Удружења,
3. које посједује најмање трећи степен стручног образовања, гдје приоритет
имају лица шумарске, пољопривредне или друге струке гдје се изучава
предмет ловство односно ловна привреда.
Члан 4.
1. Ловочуварску службу врше ловочувари, као службена лица која су у
радном односу на неодређено вријеме код корисника ловишта,
2. Ловочувар обавља посао у службеној опреми, у коју спада: одјећа, обућа,
руксак, оружје, хигијенско-техничка и друга заштитна средства,
легитимација ловочувара, службена књига коју са собом носи и ажурно
води, а која је регистрована и архивирана код корисника ловишта и блок
са потврдама о одузетим средствима-улову,
3. Легитимацију, службену књигу и блок са потврдама о одузетим
средствима-улову издаје корисник ловишта.
Члан 5.
1. Ловочувар је овлаштен да:
- од лица затеченог са средствима за лов или ловачким псима у
ловишту захтијева да покаже личне исправе којима се утврђује његов
идентитет, дозволу за лов и оружни лист.

- изврши преглед возила за које постоји основана сумња да превози
уловљену дивљач и њене дијелове, као и да врши друге контроле ради
проналажења средстава којима је извршен прекршај или кривично
дјело незаконитог лова,
- захтијева личне исправе од лица затеченог у вршењу прекршаја или
кривичног дјела незаконитог лова и од лица за које постоји основана
сумња да је извршило прекршај или кривично дјело,
- прегледа улов и средства за лов као и да утврди да ли је лов обављен
у складу са прописима,
- привремено одузме улов, средства за лов, као и возила и друге
предмете, ако постоји основана сумња да су употријебљени или били
намјењени за извршење кривичног дјела или прекршаја који се
односи на лов или да су настали или прибављени извршењем таквог
кривичног дјела или прекршаја и
- предузима друге мјере и радње за које је законом и другим прописима
овлаштен.
2. У случајевима из става 1. овог члана лице које је затечено са средствима
за лов у ловишту дужно је да омогући преглед улова, средстава за лов,
преглед возила и других средстава за превоз и преношење ствари.
3. Чувар ловишта дужан је да лицу од којег је одузет улов, пси, средства за
лов и други предмети изда потврду о одузетој имовини.
Члан 6.
Захтјев за покретање прекршајног односно судског поступка за бесправан лов,
причињену штету на дивљачи и ловишту, подноси корисник ловишта на основу
забиљешке у службеној књизи, извјештаја, односно пријаве ловочувара.
Члан 7.
Ловочуварска служба мора се организовати овисно о величини и
конфигурацији ловишта у складу са ловном основом и планом газдовања
ловштем.
Члан 8.
Овлаштења ловочувара утврђена су чланом 71. тачка 1., 2. и 3. Закона о
ловству Републике Српске.

Члан 9.
Ловочувар у обављању своје дужности може носити ловачко оружје у складу
са одредбама Закона о ловству, Закона о оружју и миницији и других прописа
донесених на темељу тих закона и дужан је сарађивати са осталим ловочуварима
у окружењу.
Члан 10.
Легитимација ловочувара је дводјелног облика димензија 14 х 10 цм. Израђена
од тврдог картона пресвученог са тамнозеленом пластичном масом.
Образац легитимације садржи:
на предњој страни текст „ЛЕГИТИМАЦИЈА ЛОВОЧУВАРА“,
а на унутрашњој лијевој страни фотографију 3 х 4 цм, број евиденције
легитимације, презиме и име, број личне карте, потпис овлаштеног лица које је
издало легитимацију, печат ловачког удружења, а на десној страни назив и мјесто
ловачког удружења и овлаштење из члана 71. Закона о ловству Републике Српске,
датум издавања, потпис овлаштеног лица и печат.
Члан 11.
Ловочувар у обављању своје дужности носи легитимацију ловочувара и личну
карту, којима доказује овлаштење за чување ловишта и идентитет, а на предњој
лијевој страни одјеће плочицу са натписом „ЛОВОЧУВАР“.
Члан 12.
Евиденцију о издатој легитимацији и задужења оружја и муниције води
ловачко удружење, у складу са чланом 43. тачка 1., 2. и 3. Правилника о
евиденцијама о оружју и муницији.
Члан 13.
Рок важности легитимације ловочувара не може бити дужи од раздовља
важења уговора о концесији, закупу, односно извршењу права лова за ловиште
које чува.
Након истека рока важности или након престанка обављања дужности
ловочувара исти је дужан вратити легитимацију и оружје у року од 3 дана
ловачком удружењу.
Члан 14.
Ловочувар који изгуби легитимацију ловочувара или на други начин остане
без легитимације, дужан је о томе одмах обавијестити ловачко удружење.

Исто се односи и на ловачко оружје које користи у обављању своје дужности.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
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ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
____________________________________
Родољуб Чајић

