ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ИЗВРШНИ ОДБОР

ПРАВИЛНИК
О КОРИШТЕЊУ ЛОВНИХ ОБЈЕКАТАВИСОКИХ ЧЕКА

ПАЛЕ,НОВЕМБАР 2007. ГОДИНЕ

На основу одлуке Скупштине Ловачког удружења „Јахорина“ Пале
од 11.11.2007. год. Извршни одбор овог Удружења на сједници
одржаној ______________ год. усвојио је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШТЕЊУ ВИСОКИХ ЧЕКА КАО ЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
ЗА ОСМАТРАЊЕ,ЛОВ И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ДИВЉАЧИ
Члан 1.
Овим правилником се поближе одређује статус високе чеке,њена
намјена,услови под којим се објекат користи,мјере заштите и
селективног одстрела,режим одобравања осматрања,одстрела као и
праћења бројног стања дивљачи.
Члан 2.
Висока чека као ловни објекат може бити постављена на
припремљеној бетонској подлози,на земљи,на четири стуба или уз
стабло које обезбјеђује стабилност.
Члан 3.
Висока чека је саграђена од дрвета,углавном резане грађе,а
сачињава је носива конструкција,кабина,тераса,мердевине са
рукохватом и кровна облога.
Члан 4.
Висока чека се користи за праћење,осматрање диљачи,лов и
пребројавање дивљих свиња,медвједа,вукова,лисица,јазавца и других
врста које користе органску храну.

Члан 5.
Основна храна за хранилиште,која чини саставни дио високе чеке је
кукуруз,зоб,јечам,клаонички отпад као и засад чичоке,уколико то
услови дозвољавају,на рубним дјеловима хранилишта.
Члан 6.
Одлуку за стављање у функцију високе чеке са хранилиштем доноси
Извршни одбор Ловачког удружења „Јахорина“ Пале.
Члан 7.
Одобрење за осматрање дивљачи на високој чеки доноси
предсједник Ловачког удружења,лововођа Удружења,предсједник
секције на чијој територији се налази објекат као и други чланови
Удружења за које Извршни одбор одреди да могу својим искуством
вршити осматрање.
Члан 8.
Одстрел дивљачи са високе чеке могу вршити ловци осматрачи
уколико се ради о незаштићеној дивљачи (вук),псима
луталицама,мачкама и другим штеточинама.
Члан 9.
Одстрел дивљих свиња и медвједа са високе чеке се може вршити на
основу појединачних одлука Извршног одбора,а оне се углавном
односе на домаће госте и странце који плаћају одстрел у складу са
Правилнико Ловачког савеза Републике Српске број 01-290/07 од
27.07.2007. год.
Члан 10.
Осматрање дивљачи са високе чеке могу обављати најмање два
члана Удружења који за вријеме осматрања воде дневник.
Дневник-књига чеке,треба да садржи вријеме изласка дивљачи,вријеме
задржавања дивљачи као и вријеме уласка ловаца у чеку и временско
задржавање.

Уколико се врши одстрел дивљачи са високе чеке поред ловца-госта
као пратилац је и један ловац из Удружења којег одређује предсједник
Удружења или лововођа Удружења.
Број:______________
Датум:____________

ПРЕДСЈЕДНИК ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА
_____________________________________
Родољуб Чајић

