ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ «ФАЗАН» ДОБОЈ

ОБРАЗАЦ ИО1

Видовданска бб , 74 000 Добој , РЕПУБЛИКА СРПСКА Тел: +387 53 224 302, web:www.lufazan-doboj.com

ЛОВАЧКА СЕКЦИЈА:................................................................................. ЛОВНИ РЕВИР:.......................................
ЛОВНИ ДАНИ:............................................................................

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ОДСТРЕЛУ ДИВЉАЧИ
Р/Б

ВРСТА ДИВЉАЧИ

БРОЈ

НАПОМЕНЕ И ЗАПАЖАЊА
Уколико се ради о одстрелу дивље свиње, вука, шакала описати одстријељену дивљач (дужина,
тежина, стање длаке и сл:) или остале неке битне напомене и запажања из ло
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Датум доставе извјештаја:
Лововођа секције
....................................................
Име и презиме
НАПОМЕНА: Извјештај о извршеном одстрелу се подноси на овом обрасу (ИО1) најкасније три дана по завршетку лова у канцеларију Ловачког
удружења. Свака ловачка секција ЛУ «Фазан» Добој је дужна да извјештава удружење редовно за сваки ловни дан у години, а уколико није било одстрела
потребно је о томе обавијестити секретара удружења а писани извјештај није дужна подносити. Секције које се не буду придржавале оваквог начина
извјештавања ће бити санкционисане одређеним мјерама дисциплинске одговорности.
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