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ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ФАЗАН“ ДОБОЈ
Hunting association „Fazan“ Doboj

Број:24- 139/2016
Датум:05.04.2016. година
На основу Правилника о облику, садржају, начину издавања и року важења дозволе
за лов и ловне карте (Сл. Гласник број 58), члан 5, Став 1 и став 2, те члана 50, став 5,
Статута Ловачког удружења „Фазан“ Добој, Управни одбор удружења на Петој сједници
Управног одбора одржаној 26.04.2016. године доноси ,

ОДЛУКУ

О КАЛЕНДАРУ ЛОВА ЗА ЛОВНУ 2016/2017 ГОДИНУ
Члан 1.
 ЗЕЦ : лови се 30.октобра 2016. године; 06, 13, 20 и 27 новембра 2016. године и 04
децембра 2016. године (недељом и државним празницима)
 ФАЗАН: лови се : од 30.октобра до 25. децембра 2016. (недељом и државним
празницима, 01 и 02 јануара 2017. године
 СРНДАЋ : лови се
 узгојни одстрел-60% од предвиђеног броја: Од 04. јуна до 26. јуна
2016.године; (суботом, недељом и државним празницима ) и
 трофејни одстрел-40% од предвиђеног броја: од 06. августа 2016. до 28.
августа 2016. године, (суботом, недељом и државним празницима)
 ДИВЉА СВИЊА: лови се:
ЧЕКАЊЕМ: Лов дивље свиње се може извршавати од 01.07.2016. године са високе чеке,
чекањем уз појединачну или групну дозволу за лов (суботом, недељом и државним
празницима или осталим данима по одлуци Управног одбора) Лов чекањем је врста
појединачног лова гдје ловац са једног одређеног мјеста ''чеке'' дочекује у овом случају
дивљу свињу и пуца на њу. Законом је предвиђено да ловац члан удружења који је
корисник ловишта плаћа 30% од тржишне вриједности (трофеј и месо) приликом
одстрела дивље свиње. Дневна организациона такса појединачног лова дивље свиње
износи 60,00 КМ. Корисник ловишта ЛУ ''Фазан'' Добој планира да коришћење ове
врсте дивљачи усагласи и са мјерама заштите на дивљачи и од дивљачи што је у
складу са чл.57. Закона о ловству (Сл.гл. Републике Српске бр: 60/09 од 7 јула
2009.године ) . С обзиром да за незаштићене врсте дивљачи (дивљу свињу) није
прписано вријеме лова корисник ловишта планира да може обављати повремено
појединачни или групни лов у колико дивља свиња и поред предузетих мјера
причињава штете на усјевима а оне се не могу избјећи другим мјерама заштите што
је у складу са чл.10. Правилника о коришћењу ловишта којег је донио ЛСРС.
1. Редован лов дивље свиње се извршава: Вепар:01.10.2016. – 31.01.2016, Крмача:
01.10.-25.12.2016., Прасад и назимад: 01.07.2016. – 12.02.2017.
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2. ПРИГОНОМ: од 01. октобра 2016. до 12. фебруара 2017. године пригоном (хајком), и
осталим дозвољеним начинима лова (суботом, недељом и државним празницима)
КРМАЧА се лови до 25.12.2016.године (суботом, недељом и државним празницима)
 ШЉУКА: лови се: Од 01.августа 2016. до 28.фебруара 2017.године (недељом и
државним празницима)
 ДИВЉИ ГОЛУБ И ГРЛИЦА: лове се: од 01.августа 2016. до 31. децембра
2016.године (недељом и државним празницима)
 ДИВЉА ПАТКА И ЦРНА ЛИСКА: лове се: Од 01.септембра 2016. до
28.фебруара.2017.године (уторком и четвртком на прелетима, а суботом,
недељом и државним празницима у редовном лову)
 ДИВЉА ГУСКА: лови се: од 17.септембра.2016. до 28.фебруара 2017.године
(уторком и четвртком на прелетима, а суботом, недељом и државним
празницима у редовном лову)
 ПРЕПЕЛИЦА лови се од 01. августа до 25.09.2016. године организовано за
чланове удружења (суботом, недељом и државним празницима) као и осталим
данима по одлуци Управног одбора. Лов препелице ће се одвијати по посебном
правилнику који доноси Управни одбор.
 ЛИСИЦА: лови се од: 01. октобра 2016. до 31. марта 2017. године погоном и
чекањем (уторком и четвртком чекањем а суботом, недељом и државним
празницима у редовном лову, као и јамарењем уз употребу паса јамара са
уредном документацијом која је предвиђена правилником за употрену паса.)
За организован лов лисице ловац плаћа дневну организациону таксу и одстрел
(Рјешење о цјеновнику одстрела Сл. Гл. Бр. 40/11). Уколико ловац у лову на неку
другу врсту дивљачи одстријели лисицу или неку другу врсту ван режима заштите
не плаћа организациону таксу.

OДСТРЕЛ ВРСТА ВАН РЕЖИМА ЗАШТИТЕ
Одстрел ових врста дивљачи вршити кроз провођење редовних заштитних и узгојних
мјера од стране ловочуварске службе, као и путем организованих акција ради смањења
бројног стања односно одржавања ових врста на нивоу подношљиве бројности.
Према ''Наредби о времену лова ловостајем заштићене дивљачи'' се каже:
''Нутрију и незаштићену дивљач забрањено је ловити у периоду када је женка
високобређа или док води ситну младунчад''
Члан 2.
Управни одбор може измијенити календар лова уколико се за то укаже потреба.
Члан 3
Сви ловци који извршавају лов дужни су да поштују зборна мјеста која су
пријављена у удружењу те да се истих максимално придржавају.
Члан 4
Главни лововођа удружења ће у току ловне сезоне на основу извјештаја о броју
одстријељене дивљачи и на основу сталне контроле праћења дивљачи на терену, уколико
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за то буде потребе дати приједлог Управном одбоу ЛУ „Фазан“ Добој о корекцији ловних
дана.
Члан 5
Сви учесници лова су обавезни да код себе посједују:
Личну карту Министарства, чланску књижицу са налијепљеном маркицом ЛС РС за
2016/2017 годину, оружни лист за оружје које носе, доказ о уплати за лов, дозволу за лов
(групна дозвола на високу дивљач, појединачна дозвола за лов високе дивљачи, ловна
карта на ситну дивљач), одговарајуће документе за ловног пса (родовник, вакцинални
статус, увјерење о положеном ИПО), флуоресцентна обиљежја, а сваки ловац мора бити
прикладно обучен у складу са Законским одредбама. Строго је забрањена употреба
војних униформи.
Члан 6.
Све ловачке секције су обавезне да у оквиру секције формирају ловне групе, које ће
се евидентирати на дозволама Министарства за лов високе дивљачи. Ловну групу, која
броји најмање 5 а највише 10 ловаца исљкучиво сачињавају ловци матичне секције.
Тачније, групу од најмање 5 ловаца не могу сачињавати ловци матичне секције и ловци
других секција, дакле групу од 5 ловаца формирају искључиво чланови матичне секције, а
остатак могу сачињавати ловци који долазе из друге секције.
Групе се достављау у канцеларију удружења а подизање дозвола је искључиво у
надлежности предсједника и лововође секције, или лица које предсједник секције
писменим путем овласти да може у име секције подизати дозволе. Све активности које се
буду спороводиле мимо прописаних правила овог члана подлијежу дисциплинској
одговорности.
Члан 7.
Све ловачке секције су обавезне да проводе акције ради смањења бројног стања
предатора, односно одржавање бројности предатора на нивоу подношљиве бројности.
Акције се проводе током цијеле године до краја мјесеца марта, осим уколико корисник
ловишта не одреди другачије. Све акције се одржавају уз сагласност и одобрење корисника
ловишта.
Члан 8.
Начин извршења лова, као и могућност кориштења одстрела дивљачи по ревирима
ће бити дефинисан на основу Плана коришћења за Ловиште Добој за 2015/2016 ловну
годину. Посебна препорука ловцима приликом лова дивље свиње у мјесецу јануару и
фебруару је да обрате пажњу приликом одабира грла дивље свиње за одстрел да се не пуца
на крмаче водиље или бременита грла уколико се то може уочити.
М.П.

ПРЕДСЈЕДНИК УДРУЖЕЊА
Ведран Божичковић
Дипломирани инжињер

Доставља се:
1. А/а
2. Скупштини удружења
3. Управном одбору
4. Ловачким секцијма удружења
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