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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 02/10), Скупштина Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине, на 47. редовној сједници одржаној 12. јануара 2015. године,
усваја

ЗАКОН
О ЛОВСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописује се управљање ловним ресурсима, газдовање ловиштем,
власништво над дивљачи, заштита дивљачи, ловиште, планирање у ловству и катастар
ловишта, лов и коришћење дивљачи, спречавање и накнада штете од дивљачи и на
дивљачи, средства за унапређивање ловства и кадрови у ловству и друга питања од
значаја за област ловства на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Дистрикт).

Члан 2
(Циљ)

Циљ овог закона је обезбјеђење одрживог газдовања популацијама дивљачи и
њихових станишта, на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност
популација дивљачи, производна способност и биолошка разноврсност станишта, чиме
се постиже испуњавање економских, еколошких и социјалних функција.

Члан 3
(Општи интерес)

(1) Ловство је еколошка, економска, друштвено корисна и образовно-научна
дјелатност, која је у функцији интегралне заштите, узгоја, одрживог коришћења и
сталног побољшања квалитета ловног фонда, станишта и других ловних ресурса.

(2) Ловство је дјелатност од општег интереса.

Члан 4
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(Дефиниције)

Појмови који се користе у овом закону имају сљедећа значења:

a) „длакава дивљач“ је дивљач из класе сисара;
b) „перната дивљач“ је дивљач из класе птица;
c) „дивљач високог лова“ је крупна длакава и перната дивљач, код које чину

одстрела мора претходити пажљиво осматрање јединке, а сам одстрел се врши
пушком кугларом;

d) „дивљач ниског лова“ је остала ситна длакава и перната дивљач, чији се
одстрел врши пушком сачмарицом;

e) „ловна површина“ је површина у ловишту на којој је могуће у потпуности и на
најцјелисходнији начин спровести мјере гајења, заштите, лова и коришћења дивљачи;

f) „корисник ловишта“ је правно лице, које у складу са овим законом добије
ловиште на
газдовање;

g) „корисник спортско-рекреативног ловишта“ је ловачко удружење коме је
ловиште спортско-рекреативног типа додијељено на газдовање;

h) „ловац“ је физичко лице које има положен ловачки испит, оружни лист, дозволу
за лов и обавља основне задатке лова: узгој, заштиту, лов и коришћење дивљачи и
њених дијелова уз поштовање ловачких обичаја и етике;

i) „ловац приправник“ је кандидат за полагање ловачког испита који је члан
корисника ловишта ради обављања практичне обуке;

j) „интегрална заштита дивљачи“ обухвата спровођење свих мјера које
обезбјеђују услове за живот и репродукцију дивљачи, као и заштиту од болести,
штеточина, елементарних непогода, противзаконитог коришћења и угрожавања;

k) „узгој дивљачи“ је стручна оперативна активност којом се обезбјеђују повољни
услови исхране, репродукције, раста и развоја дивљачи, достизање његове оптималне
бројности, прираста, одговарајуће структуре и квалитета;

l) „уређење ловишта“ је спровођење пројектованих мјера које су у функцији
ефикасније заштите, узгоја и коришћења дивљачи и ловишта;

m) „коришћење дивљачи и ловишта“ је ловљење дивљачи и коришћење њених
дијелова, те коришћење природних и других вриједности ловишта;

n) „санитарни одстрел“ је одстрел болесне или рањене дивљачи, који спроводе
стручна лица, а дозвољен је и у вријеме ловостаја;

o) „узгојни одстрел“ је одстрел дивљачи неприкладне за даљи узгој и расплод, с
циљем побољшања структуре и квалитета ловног фонда;

p) „ловни ресурси“ су дивљач и сва друга материјална добра којим располаже
ловиште:

q) „ловни фонд“ је сва дивљач којом располаже ловиште;
r) „неловни дани“ су дани у којима није дозвољен планирани одстрел дивљачи;
s) „ловна година“ је период од 1. априла текуће године до 31. марта наредне

године;
t) „дозвола за лов„ је исправа којом се ловцу или групи ловаца одобрава лов

дивљачи;
u) „промет уловљене дивљачи и трофеја дивљачи“ је скуп свих радњи од

помјерања уловљене и прописно обиљежене дивљачи са мјеста одстрела до
испоручивања крајњем кориснику;

v) „ловачки пси“ су пси одређених раса који се према критеријумима домаће
кинолошке организације, чланице Међународне кинолошке федерације (FCI)
употребљавају у лову.
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ДИО ДРУГИ – ГЛАВНИ ДИО

ПОГЛАВЉЕ I. ДИВЉАЧ И ЊЕНА ЗАШТИТА

Члан 5
(Дивљач)

(1) Дивљач су дивље животиње из класе сисара (Classis: Mammalia) и класе птица
(Classis: Aves).

(2) Дивљач је у власништву Дистрикта и као добро од општег интереса ужива
посебну заштиту.

Члан 6
(Заштићена и незаштићена дивљач)

(1) Дивљач из класе сисара и дивљач из класе птица дијели се на заштићену и
незаштићену дивљач.

(2) Заштићена дивљач из класе сисара су: обични јелен, јелен лопатар, срна,
дивокоза, муфлон, мрки медвјед, зец, видра, вјеверица, пух, рис, нутрија, дабар и мунгос.

(3) Заштићена дивљач из класе птица су: шумске коке, пољске коке, дивље патке,
дивље гуске, шљуке, све чапље осим сиве чапље, роде, лабудови, супови – лешинари,
орлови, шкањци, еје, луње, соколови, несити, сиви ждралови, дропље, лиске, жаларке,
прутке, муљаче, вивак позвиздач, поморници, галебови, чигре, ронци, грлице,
голубови, сове, гњурци, пљенори, гавран, галица чолица и галица црвенокљуна.

(4) Врсте дивљачи које нису наведене у ставовима 2 и 3 овог члана сматрају се
незаштићеним врстама дивљачи.

(5) Корисник ловишта може прогласити заштићеном и дивљач која није наведена у
ставовима 2 и 3 овог члана, уколико је бројно стање те дивљачи угрожено.

Члан 7
(Заштита дивљачи)

(1) Заштита дивљачи може бити:
а) стална;
b) ловостај;
c) привремена.

(2) Стална заштита дивљачи одређује се за врсте дивљачи чија је бројност знатно
смањена, опстанак угрожен, због чега их је потребно сачувати.
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(3) Ловостајем су заштићене оне врсте дивљачи које је слободно ловити, али само
у одређено вријеме.

(4) Привремена заштита дивљачи може се одредити:
a) за врсте које су ловостајем заштићене или
b) за врсте које су незаштићена дивљач, у случају значајног смањења њихове

бројности и одрживости.

(5) Дивљач из ставова 2, 3 и 4 забрањено је ловити, прогањати и намјерно
узнемиравати.

Члан 8
(Стално заштићена дивљач)

Стално заштићена дивљач су: видра, рис, вјеверица, дабар, мунгос, кока великог
тетријеба, мали тетријеб и његова кока, кока љештарка, све чапље осим сиве чапље,
роде, лабудови, супови – лешинари, орлови, шкањци, еје, луње, соколови, несити, сиви
ждрал, дропље, лиске осим црне лиске, жаларке, прутке, муљаче, вивак позвиздач,
поморници, галебови, чигре, сове, ронци, гњурци, пљенори, галица чолица, галица
црвенокљуна, дјетлић, све птице пјевачице осим сиве вране, свраке, сојке и гачца.

Члан 9
(Ловостај)

(1) Ловостај је одређени временски период у току једне године у којем је забрањено
ловити, прогонити или на други начин узнемиравати или угрожавати ловостајем
заштићену дивљач.

(2) Ловостајем се заштићује сљедећа врста дивљачи: обични јелен, јелен лопатар,
срна, дивокоза, муфлон, мрки медвјед, зец, пух, нутрија, мужјак великог тетријеба,
препелица, јаребица камењарка, јаребица пољска, мужјак љештарке, шљука, дивљи
голуб, грлица, фазан и женка фазана, дивља патка глувара, крџа и гугутка, дивља
гуска, црна лиска, сојка, гачац и шева.

(3) Шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду (у даљем тексту:
шеф Одјељења) одређује вријеме трајања лова ловостајем заштићене дивљачи.

(4) Изузетно, у вријеме ловостаја, дивљач се може организовано и контролисано
одстрељивати, уколико представља непосредну опасност по живот и здравље људи
или имовину.

(5) Корисник ловишта подноси Одјељењу за пољопривреду, шумарство и
водопривреду (у даљем тексту: Одјељење) захтјев за одстрел дивљачи из става 4 овог
члана, уз претходно прибављено мишљење Ловачког савеза Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Ловачки савез) и надлежне ветеринарске службе.

(6) Рјешење за одстрел дивљачи из става 4 овог члана доноси шеф Одјељења.

Члан 10
(Забрана лова)
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(1) Стална забрана лова је забрана лова одређене врсте дивљачи чији је опстанак
у природи из било којих разлога угрожен.

(2) Привремена забрана лова је забрана лова за дивљач чија је бројност у ловишту
тренутно угрожена или смањена до те мјере да је дивљач на граници опстанка.

(3) Уколико у ловишту настане примјетно смањење бројног стања одређене врсте
ловостајем заштићене и незаштићене дивљачи због елементарних непогода, болести и
других неповољних околности, корисник ловишта обавезан је да одмах привремено
забрани лов те врсте дивљачи и предузме потребне мјере ради успостављања њеног
претходног бројног стања, структуре и квалитета.

(4) Уколико корисник ловишта не поступи у складу са ставом 3 овог члана, одлуку о
привременој забрани лова те врсте дивљачи и потребним мјерама за успостављане
претходног бројног стања, структуре и квалитета дивљачи доноси шеф Одјељења.

Члан 11
(Насељавање нових врста дивљачи)

(1) Корисник ловишта подноси Одјељењу захтјев за одобрење насељавања нових
врста дивљачи.

(2) Уз захтјев из става 1 овог члана дужан је да достави мишљење Ловачког савеза
и увјерење о здравственом стању дивљачи која се насељава, од надлежне
ветеринарске службе.

(3) Насељавање нових врста дивљачи врши корисник ловишта, на основу одобрења
шефа Одјељења.

(4) Степен заштите нове врсте дивљачи која се појави или унесе на територију
Дистрикта одређује се рјешењем које доноси шеф Одјељења.

Члан 12
(Проглашење и заштита угрожених врста дивљачи)

(1) Шеф Одјељења, уз претходну сагласност шефа одјељења надлежног за
заштиту животне средине, доноси рјешење којим проглашава угроженост појединих
врста дивљачи.

(2) Угроженост појединих врста дивљачи врши се на основу категоризације
Међународне уније за заштиту природе (IUCN).

(3) Заштита угрожених врста дивљачи врши се у складу са одредбама овог закона.

Члан 13
(Забране)

(1) Забрањено је:
а) тровати дивљач;
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b) жети и косити пољопривредним машинама које немају уграђене уређаје за
плашење и истјеривање дивљачи;

c) палити коров, стрњик, трстику, траву и друго растиње у ловиштима;
d) облагати отворен канал, акумулацију, језеро и обалу водотока пластичним и

другим материјалима на начин који би угрожавао дивљач;
е) употребљавати средства за заштиту биља и друга хемијска средства у

количинама и дозама које могу проузроковати штету дивљачи;
f) ловити птице и сисаре корисне за пољопривреду и шумарство;
g) уништавати, хватати и присвајати младунчад, оштећивати и уништавати

гнијезда, легла и јаја заштићене и незаштићене дивљачи.

(2) Које се птице и сисари сматрају корисним за пољопривреду и шумарство
одређује се подзаконским актом, који доноси Влада Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Влада), на предлог шефа Одјељења.

Члан 14
(Забрана држања дивљачи у затвореном или ограђеном простору)

(1) Забрањено је хватање дивљачи и држање дивљачи у затвореном или
ограђеном простору.

(2) Изузетно, шеф Одјељења може дати сагласност за хватање и држање
дивљачи у ограђеном простору у случају:

а) када то захтијевају потребе науке, наставе, зоолошких вртова, музеја и извоза,
уз сагласност корисника ловишта;

b) насељавања ловишта или узгајалишта дивљачи у ограђеном простору;
c) сузбијања заразних болести;
d) потребе тренинга и испитивања урођених особина ловачких паса.

(3) Услови, начин хватања и држања дивљачи у ограђеном простору утврђују се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 15
(Забрана узнемиравања и лова дивљачи)

(1) Забрањено је узнемиравати или ловити дивљач:
а) ако је угрожена пожаром, поплавом, сњежним наносима, поледицом и другим

елементарним непогодама;
b) употребом рефлектора, фарова, бакљи и других свјетлосних извора, огледала,

грамофона, магнетофона, вјештачких и живих мамаца, вабилица и
омамљујућих

средстава;
c) са нерасним и необученим псима, хртовима, полухртовима;
d) гађањем из моторних возила и других средстава на моторни погон, као и

гажењем моторним возилима;
е) полуаутоматском ловачком пушком са више од два метка, полуаутоматским

ловачким карабином, војничким оружјем и војничком муницијом;
f) отровом, омчама, замкама, клопкама, гвожђима, мрежама, електричним

уређајима или другим средствима за масовно хватање, односно уништавање;
h) у вријеме ловостаја, неловним данима, у току бременитости и одгоја

младунчади;
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i) на удаљености мањој од 200 метара од стамбених и помоћних објеката ван
насељеног мјеста, дворишта сеоског домаћинства, дворишта индустријских и
других објеката.

(2) Папкасту и ловостајем заштићену дивљач, изузев дивље свиње, забрањено је
узнемиравати или ловити пушком сачмарицом, помоћу паса, погоном и пригоном и
групним ловом.

(3) Нерасним псима из става 1 тачке c) овог члана сматрају се пси који нису
регистровани код надлежне кинолошке организације и који немају родовник.

(4) Забрањено је са псима прогањати дивљач ван терена одређеног за тренинг у
периоду од 15. јануара до 31. јула.

(5) Изузетно од става 1 тачака b) и f) овог члана, шеф Одјељења може одобрити
кориснику ловишта хватање дивљачи мрежама, клопкама и омамљујућим средствима,
али само за: научне сврхе, вјештачки узгој, пресељење у друга ловишта и за потребе
зоолошких вртова и извоза.

ПОГЛАВЉЕ II. ЛОВИШТЕ

Члан 16
(Ловиште)

(1) Ловиште је основна просторна јединица за одрживо управљање, газдовање и
коришћење ловних ресурса.

(2) Ловиштем се сматра површина земљишта, шума и вода које представљају
просторну, природну и еколошки заокружену цјелину у којој постоје повољни услови за
живот, репродукцију, раст и развој дивљачи, инфрастуктура и други потребни ловни
ресурси, независно од власништва.

Члан 17
(Ловна и неловна површина)

(1) Ловиште чине ловна и неловна површина.

(2) Ловна површина је површина у ловишту на којој је могуће у потпуности и на
најцјелисходнији начин спроводити мјере гајења, заштите, лова и коришћења
дивљачи.

(3) Неловне површине су:
а) насељена мјеста и паркови у насељима;
b) плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и пољопривредне

површине
које су ограђене оградом кроз коју длакава дивљач не може да пролази;

c) објекти за лијечење, одмор и рекреацију;
d) аеродроми, гробља, јавне саобраћајнице, активни површински копови и друге

комуналне површине;
е) површине које су на удаљености мањој од 200 м од стамбених и помоћних



8

објеката ван насељеног мјеста, дворишта сеоског домаћинства, дворишта
индустријских и других објеката;

f) површине које се користе за научне сврхе;
g) остале површине и објекти на којима је у складу са другим прописима забрањен
лов.

(4) На неловним површинама је забрањен лов дивљачи.

Члан 18
(Врсте ловишта)

(1) Ловиште може бити отворено и ограђено.

(2) Отворено ловиште је ловиште у којем је омогућена несметана дневна и
сезонска миграција дивљачи.

(3) Ограђено ловиште је ловиште ограђено препрекама које спречавају или знатно
смањују могућност да дивљач која се у њему узгаја, штити и лови, напусти ту
површину.

(4) Ловиште из става 3 овог члана може бити ограђено:
а) природним препрекама као што су широки водотоци, велике водене

површине и сл.;
b) вјештачким препрекама, односно оградама.

Члан 19
(Ловишта с обзиром на надморску висину)

(1) С обзиром на надморску висину, ловиште може бити равничарско и брдско.

(2) Равничарско ловиште је ловиште коме је најмање 70% површине испод 400
метара надморске висине.

(3) Брдско ловиште је ловиште коме је најмање 70% површине између 400 и 1.000
метара надморске висине.

Члан 20
(Ловишта према намјени)

(1) Ловиште према намјени може бити спортско-рекреативно и привредно.

(2) Спортско-рекреативно ловиште је ловиште чија је основна намјена спорт и
рекреација.

(3) Привредно ловиште је ловиште чија је основна намјена бављење ловством с
циљем стицања добити.

Члан 21
(Установљавање ловишта)
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(1) На подручју Дистрикта могу се установити ловишта спортско-рекреативног типа
и ловишта привредног типа.

(2) Шеф Одјељења, на основу економско-техничке документације коју је израдила
стручна установа или правно лице које је овлашћено за израду ловних основа,
сачињава предлог одлуке о установљавању и утврђивању граница ловишта.

(3) Предлог одлуке из става 2 овог члана садржи: назив, намјену, границе и
површину ловишта, врсте дивљачи које насељавају ловиште, врсте дивљачи којe су
под заштитом и друге услове потребне за одрживо газдовање ловним ресурсима.

(4) Одлуку о установљавању и утврђивању граница ловишта доноси Влада, на
предлог шефа Одјељења.

ПОГЛАВЉЕ III. ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ

Члан 22
(Газдовање ловиштем)

(1) Газдовање ловиштем подразумијева планске мјере које корисник предузима у
ловишту, а обухватају обнову, интегралну заштиту, узгој, одрживо коришћење, стално
побољшање квалитета ловног фонда, њиховог станишта, ловне инфраструктуре и
других ловних ресурса.

(2) Ловиште се на газдовање може додијелити само једном кориснику.

(3) Корисник ловишта не може ловиште или дио ловишта дати у закуп, нити
уступити другом кориснику.

Члан 23
(Удруживање ловаца)

(1) Ловачко удружење је добровољно удружење грађана удружених ради
организованог бављења ловством.

(2) Ловачки савез је добровољна асоцијација ловачких удружења регистрованих у
Дистрикту.

(3) Ловачко удружење које је члан Ловачког савеза мора у свом чланству имати
најмање 300 ловаца са пребивалиштем у Дистрикту.

(4) Ловачки савез спроводи јединствену ловну политику на подручју Дистрикта кроз
израду ловне основе, годишњих планова газдовања, организовање јединствене
ловочуварске службе и полагање ловачких испита, усвајање календара лова,
доношење јединственог цјеновника одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту
и друго.

(5) Ловачки савез и ловачка удружења, која су чланови Ловачког савеза, дужни су
својим интерним актима регулисати међусобне односе.
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Члан 24
(Додјела спортско-рекреативног ловишта на газдовање)

(1) Спортско-рекреативно ловиште се на газдовање може додијелити ловачком
удружењу које је члан Ловачког савеза.

(2) Ловиште из става 1 овог члана се додјељује на газдовање на одређено вријеме
које не може бити краће од десет година ни дуже од двадесет (20) година.

(3) Након спроведеног постука за додјелу спортско-рекреативног ловишта на
газдовање, у складу са подзаконским актом из става 6 овог члана, Влада доноси
одлуку о додјели ловишта на газдовање, на предлог шефа Одјељења.

(4) На основу одлуке из става 3 овог члана, градоначелник Брчко дистрикта БиХ (у
даљем тексту: градоначелник) са ловачким удружењем закључује уговор о додјели
ловишта на газдовање.

(5) Уговор из става 4 овог члана садржи:
а) назив, намјену, границе и површину ловишта;
b) период на који се ловиште додјељује на газдовање;
c) годишњу висину и начин плаћања накнаде за коришћење ловног фонда;
d) права и обавезе корисника ловишта у погледу заштите и гајења дивљачи;
е) мјере које је корисник дужан да предузме ради унапређивања газдовања

ловиштем;
f) услове под којима се мијења, допуњава или раскида уговор;
g) друге одредбе у складу са законом.

(6) Одлуку о поступку, начину и критеријумима за додјелу спортско-рекреативног
ловишта на газдовање доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 25
(Додјела привредног ловишта на газдовање)

(1) Ловиште привредног типа додјељује се концесијом.

(2) Додјела привредног ловишта путем концесије врши се у складу са Законом о
концесијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 26
(Раскид уговора)

(1) Разлози за раскид уговора из члана 24 става 4 овог закона, настају ако:
а) корисник ловишта престане да испуњава услове на основу којих је стекао

право на газдовање ловиштем;
b) корисник ловишта не извршава права и обавезе утврђене уговором;
c) корисник ловишта не обезбиједи израду ловне основе у прописаном року или

не газдује ловиштем у складу са одредбама ловне основе;



11

d) средства остварена газдовањем ловиштем корисник ловишта не користи у
сврхе одређене овим законом и уговором;

е) у ловишту престану услови ради којих је ловиште установљено;
f) се установи повољнији начин коришћења ловних ресурса.

(2) Поступак раскида уговора у случају из става 1 тачака а), b), c) и d) овог члана
покреће шумарски инспектор или шеф Одјељења.

(3) У случају раскида уговора из става 1 тачака а), b), c) и d) овог члана, корисник
ловишта дужан је да Дистрикту надокнади евентуално насталу штету.

(4) У случају раскида уговора из става 1 тачака е) и f) овог члана, корисник ловишта
има право на накнаду уложених, а неискоришћених средстава од будућег корисника.

(5) Висина накнаде из става 3 и става 4 овог члана утврђује се споразумом.

(6) У случају када се споразум не може постићи, о накнади из става 3 и става 4 овог
члана одлучује Основни суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Основни суд).

(7) Одлуку о раскиду уговора из члана 24 става 4 овог закона доноси Влада.

(8) На основу одлуке из става 7 овог члана градоначелник раскида уговор из члана
24 става 4 овог закона.

Члан 27
(Накнада за коришћење ловног фонда)

(1) Корисник спортско-рекреативног ловишта дужан је да плаћа накнаду за
коришћење ловног фонда.

(2) Накнада из става 1 овог члана одређује се на основу планираног годишњег
прихода од одстрела дивљачи и не може бити мања од 5% планираног годишњег
прихода одстрела дивљачи.

(3) Висину и начин плаћања накнаде из става 1 овог члана утврђује Влада, на
предлог шефа Одјељења.

Члан 28
(Заштита и чување дивљачи у ловишту без корисника)

Ако из било ког разлога ловиште остане без корисника, начин заштите и чувања
дивљачи одређује Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 29
(Узгајалиште дивљачи)

(1) Узгајалиште дивљачи је ограђени дио ловишта намијењен интензивном узгоју
дивљачи за потребе насељавања, повећања бројности дивљачи у ловишту, очувања и
побољшања генотипа и фенотипа одређене врсте дивљачи, лов и производњу меса.
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(2) Установљавање узгајалишта дивљачи може се одобрити кориснику ловишта
који је то ловиште добио на газдовање, под условом да је установљавање узгајалишта
дивљачи предвиђено ловном основом и годишњим планом газдовања и да је сачињен
инвестициони програм.

(3) Одобрење за установљавање узгајалишта дивљачи даје шеф Одјељења.

(4) Начин и услови за установљавање узгајалишта дивљачи утврђују се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 30
(Права и обавезе власника, односно корисника земљишта, вода и шума и

корисника сусједних ловишта)

(1) Власници, односно корисници земљишта, вода и шума на којима се простире
ловиште дужни су да дозволе радње и мјере које се предузимају ради газдовања
ловиштем.

(2) Уколико се радњама и мјерама из става 1 овог члана учини штета, корисник
ловишта је дужан да надокнади штету власнику, односно кориснику земљишта на коме
се ловиште простире.

(3) Корисници сусједних ловишта дужни су међусобно усклађивати мјере заштите и
гајења дивљачи утврђене ловним основама, нарочито у погледу утврђивања бројног
стања дивљачи, планираног одстрела, динамике реализације планираног одстрела и
других питања од заједничког интереса.

Члан 31
(Обиљежавање граница ловишта)

(1) Корисник ловишта дужан је у року од три мјесеца од дана додјеле ловишта да
видно обиљежи границе ловишта и трајно их одржава.

(2) Начин обиљежавања граница ловишта утврђује се подзаконским актом који
доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

ПОГЛАВЉЕ IV. ПЛАНИРАЊЕ У ЛОВСТВУ И КАТАСТАР ЛОВИШТА

Члан 32
(Ловна основа)

(1) Ловиштем се газдује на основу ловне основе и годишњих планова газдовања
ловиштем.

(2) Ловна основа је плански докуменат на основу кога се врши заштита и гајење
дивљачи, уређивање и одржавање ловишта, лов и коришћење уловљене дивљачи и
њених дијелова у ловишту.

(3) За свако ловиште доноси се ловна основа.
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(4) Ловна основа израђује се за период од десет година.

(5) Одредбе ловне основе и годишњих планова газдовања ловиштем су
обавезујуће за корисника ловишта и без њих лов није дозвољен.

(6) Ловна основа обавезно садржи:
а) опште податке о ловишту;
b) бонитет ловишта за основне врсте дивљачи;
c) катастар ловишта;
d) бројно стање ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи у

ловишту;
е) циљеве газдовања ловиштем и мјере за остваривање циљева;
f) план узгоја и заштите дивљачи;
g) план одстрела дивљачи;
h) план унапређивања и одржавања ловишта;
i) мјере за спречавање штета на дивљачи и штета од дивљачи;
ј) економско-финансијски план газдовања ловиштем;
k) карту ловишта у размјери до 1: 50 000.

(7) Садржај, начин израде, носиоци израде ловне основе и евиденције о
реализацији мјера предвиђених ловном основом утврђују се подзаконским актом који
доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 33
(Израда ловне основе)

(1) Корисник ловишта дужан је да обезбиједи израду ловне основе у року од једне
године од дана додјеле ловишта на газдовање.

(2) Средства за израду ловне основе обезбјеђује корисник ловишта.

(3) Израду ловне основе врши правно лице које је регистровано за ту дјелатност
и посједује лиценцу за рад.

Члан 34
(Одобравање ловне основе)

(1) Сагласност на ловну основу даје Ловачки савез.

(2) Шеф Одјељења одобрава ловну основу на основу сагласности Ловачког савеза
и мишљења стручне комисије.

(3) Шест мјесеци прије истека рока важења ловне основе, корисник ловишта
дужан је да достави шефу Одјељења на одобрење предлог нове ловне основе.

(4) У року од шездесет (60) дана од дана пријема предлога ловне основе, шеф
Одјељења доноси одлуку о одобравању ловне основе или ставља примједбе на
достављени предлог.

(5) Грешке и недостатке у ловној основи, које утврди стручна комисија, дужно је
да отклони правно лице којем је повјерена израда ловне основе, о свом трошку.
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(6) Састав, рад и трошкови рада стручне комисије из става 2 овог члана утврђују се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 35
(Ревизија ловне основе)

(1) Ревизија ловне основе обавља се када су трајно или битно измијењени услови
и околности на којима се заснива ловна основа, а посебно усљед угинућа више од 1/3
дивљачи, пожара, елементарних непогода, тровања и слично.

(2) Ревизија ловне основе врши се на начин и по поступку прописаном за њено
доношење.

Члан 36
(Усклађеност ловне основе)

Ловна основа мора бити усклађена са:
а) просторним планом;
b) дугорочним плановима развоја пољопривреде, шумарства, водопривреде,

заштите природе и заштите животне средине.

Члан 37
(Планови газдовања ловиштем)

(1) До одобравања ловне основе, корисник ловишта газдује ловиштем на основу
привременог годишњег плана газдовања ловиштем, а најдуже годину дана.

(2) Корисник ловишта израђује привремени годишњи план, прибавља сагласност
Ловачког савеза и доставља шефу Одјељења на одобрење.

(3) Након одобравања ловне основе корисник ловишта дужан је, у складу са
ловном основом и стањем у ловишту, да донесе годишњи план газдовања.

(4) План газдовања ловиштем из става 1 и става 3 овог члана обавезно садржи:
а) опште податке о ловишту и кориснику ловишта;
b) резултате газдовања ловиштем у претходној ловној години;
c) бројно стање дивљачи;
d) план узгоја и заштите дивљачи;
е) план одстрела дивљачи;
f) план уређивања, опремања и одржавања ловишта;
g) мјере спречавања штета на дивљачи и од дивљачи;
h) економско-финансијски план газдовања.

(5) Корисник ловишта израђује годишњи план газдовања ловиштем за ловну
годину, прибавља сагласност Ловачког савеза и доставља шефу Одјељења на
одобрење, најкасније до 30. априла.

(6) Корисник ловишта дужан је прије израде плана газдовања из става 1 и става 3
овог члана да утврди бројно стање дивљачи у ловишту и утврђено бројно стање
прикаже у плану као матични фонд на почетку ловне године.
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(7) План газдовања ловиштем из става 1 и става 3 овог члана одобрава се на
исти начин као и ловна основа.

(8) Садржај, начин израде, носиоци израде плана газдовања из става 1 и става 3
овог члана, евиденције о реализацији мјера предвиђених планом газдовања и начин
пребројавања дивљачи утврђују се подзаконским актом који доноси Влада, на предлог
шефа Одјељења.

Члан 38
(Евиденције и извјештаји)

(1) Корисник ловишта дужан је да води евиденцију о извршеним радовима и
спроведеним мјерама предвиђеним ловном основом и годишњим планом газдовања
ловиштем.

(2) Извјештај о извршеним радовима и предузетим мјерама у претходној ловној
години доставља се Одјељењу и Ловачком савезу најкасније до 15. априла текуће
године.

Члан 39
(Катастар ловишта)

(1) За ловиште се установљава и води катастар ловишта.

(2) Катастар ловишта је обавезан дио ловне основе који садржи податке о:
а) оснивачу и кориснику ловишта;
b) ловним и неловним површинама;
c) површинама под културама;
d) надморској висини и границама ловишта;
е) дивљачи;
f) објектима.

(3) Катастар ловишта установљава и води корисник ловишта и податке доставља
Одјељењу и Ловачком савезу до 30. априла текуће године за протеклу ловну годину.

(4) Садржај, начин вођења и достављања података катастра ловишта утврђују се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

ПОГЛАВЉЕ V. ЛОВ И КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉАЧИ

Члан 40
(Лов дивљачи)

(1) Лов дивљачи обухвата радње: тражење, осматрање, слијеђење, снимање,
избор јединки за одстрел, одстрел или хватање, сакупљање одстријељене дивљачи и
њених дијелова као и уређење и евиденцију трофеја.
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(2) Дивљач могу ловити и у лову учествовати ловци чланови корисника ловишта,
домаћи и инострани ловци туристи на основу дозволе за лов, коју издаје корисник
ловишта, уз примјену одредаба етичког кодекса ловца.

(3) Домаћи и инострани ловци туристи, у лову могу учествовати само у пратњи
ловочувара или стручног пратиоца, кога овласти корисник ловишта.

(4) Ловци приправници могу учествовати у лову под надзором ловца ментора и без
права одстрела дивљачи.

(5) Облик, садржај, начин издавања и рок важења дозволе за лов утврђује се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 41
(Услови вршења лова)

(1) Корисник ловишта доноси акт којим утврђује ко и под којим условима може
вршити лов дивљачи и учешће ловаца у коришћењу улова.

(2) Акт из става 1 овог члана садржи:
а) ближе услове за лов и вријеме трајања лова;
b) право ловаца у коришћењу уловљене дивљачи и њених дијелова;
c) контролу лова дивљачи;
d) износ накнаде за уловљену дивљач и њене дијелове;
е) пружене услуге у ловишту;
f) издавање пропратнице и трофејног листа;
g) висину накнаде за издавање дозволе за лов;
h) накнаду за учињену штету и мјере безбједности у коришћењу ловишта;
i) мјере за заштиту животне средине;
ј) друге одредбе од значаја за лов и коришћење дивљачи.

(3) На акт из става 1 овог члана сагласност дају Ловачки савез и шеф Одјељења.

Члан 42
(Ловачки испит)

(1) Стручна оспособљеност лица за лов провјерава се ловачким испитом.

(2) Лице које је током школовања положило предмет из области ловства
ослобођено је полагања ловачког испита.

(3) Захтјев за полагање ловачког испита заинтересовано лице подноси Ловачком
савезу.

(4) Ловачки испит полаже се пред стручном комисијом коју именује Ловачки савез,
уз претходну сагласност шефа Одјељења.

(5) Комисију из става 4 овог члана чине најмање три члана од којих је један
представник Одјељења.

(6) Трошкове полагања ловачког испита сноси кандидат.
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(7) Ловачки савез издаје увјерење о положеном ловачком испиту.

(8) Висину накнаде за полагање ловачког испита и издавање увјерења о
положеном ловачком испиту утврђује Ловачки савез, уз претходну сагласност шефа
Одјељења.

(9) Ловачки савез, уз претходну сагласност шефа Одјељења, утврђује:
а) програм и начин полагања ловачког испита;
b) изглед и садржај обрасца увјерења о положеном ловачком испиту;
c) изглед и садржај обрасца записника о полагању ловачког испита;
d) изглед и садржај обрасца и начин вођења регистра о издатим увјерењима о

положеном ловачком испиту.

Члан 43
(Накнада за лов)

(1) Уловљена или угинула дивљач и њени дијелови припадају кориснику ловишта.

(2) За пружене услуге у ловишту и коришћење дивљачи и њених дијелова,
кориснику ловишта плаћа се накнада.

(3) Ловац, члан корисника ловишта који газдује ловиштем, плаћа за коришћење
дивљачи и њених дијелова:

а) за дивљач високог лова 30% од цијене по важећем цјеновнику;
b) за дивљач ниског лова 25% од цијене по важећем цјеновнику.

(4) Домаћи и инострани ловци туристи, који нису чланови корисника ловишта, за
коришћење дивљачи и њених дијелова и других услуга плаћају пуну цијену по важећем
цјеновнику.

(5) Цијена за одстрел, за коришћење дивљачи као и за услуге у ловишту, утврђује
се на основу тржишне вриједности.

(6) Предлог цијена из става 5 овог члана сачињава Ловачки савез у облику
цјеновника и доставља Одјељењу.

(7) Цјеновник из става 6 овог члана доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 44
(Пропратница)

(1) Уловљена дивљач и њени дијелови могу се изнијети из ловишта и ставити у
промет само уз пропратницу.

(2) Корисник ловишта издаје пропратницу на прописаном обрасцу и води
евиденцију о издатим пропратницама.

(3) Облик обрасца, садржај, начин и поступак издавања пропратнице утврђује се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.
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Члан 45
(Трофеји и трофејни лист)

(1) Трофеј дивљачи је дивљач или њени дијелови уређени за чување или
оцјењивање.

(2) Трофејима дивљачи сматрају се:
а) кости лобање са пароговима срндаћа и јелена;
b) рогови дивојарца, дивокозе и муфлона;
c) кљове дивљег вепра;
d) лобања и крзно медвједа, вука, шакала, дивље мачке, јазавца и лисице;
е) цијели примјерак великог тетријеба, фазана и друге пернате дивљачи.

(3) Трофеј дивљачи може се износити из ловишта само уз трофејни лист.

(4) Корисник ловишта издаје трофејни лист на прописаном обрасцу и води
евиденцију о издатим трофејним листовима.

(5) Облик обрасца, садржај, начин и поступак издавања трофејног листа, услови
под којима се врши препарирање дивљачи и држање трофеја јавно изложених у
објектима, као и употреба меса дивљачи у угоститељским објектима утврђују се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 46
(Оцјена трофеја)

(1) Корисник ловишта је дужан да комисијски изврши оцјењивање ловачких
трофеја и изда трофејни лист.

(2) Комисију за оцјењивање ловачких трофеја и потпис трофејног листа именује
корисник ловишта, уз претходну сагласност Ловачког савеза и Одјељења.

(3) Чланови комисије из става 2 овог члана морају имати положен испит за
оцјењивање трофеја.

(4) Комисија из става 2 овог члана врши оцјену трофеја на основу стандарда
Међународног вијећа за лов и заштиту дивљачи (у даљем тексту: CIC).

(5) Влада, на предлог шефа Одјељења, доноси подзаконски акт којим утврђује:
a) програм оспособљавања за полагање испита за оцјењивање трофеја;
b) начин полагања испита;
c) начин издавања увјерења и облик увјерења;
d) изглед и садржај обрасца записника о полагању испита за оцјењивање

трофеја;
e) облик, садржај и начин вођења регистра о издатим увјерењима о

оспособљености за оцјењивање трофеја.
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Члан 47
(Врхунски трофеји)

(1) Врхунски трофеј дивљачи је трофеј оцијењен са већим бројем бодова од
најјачег евидентираног трофеја поједине врсте дивљачи или њених дијелова у
Дистрикту.

(2) Врхунским трофејима сматрају се три најбоље оцијењена трофеја одређене
врсте дивљачи у Дистрикту, по броју CIC поена, утврђене на основу евиденције базе
података о вриједносним трофејима.

(3) Базу података о вриједносним трофејима води Ловачки савез.

(4) Корисник ловишта дужан је да Ловачком савезу достави податке из трофејног
листа за трофеје златне, сребрне и бронзане медаље.

(5) Врхунски трофеј је власништво оног ко је дивљач одстријелио и не може бити
изнесен ван територије Дистрикта, све док по вриједности CIC поена не дође на
четврто мјесто и ниже.

(6) Оцјену по којој врхунски трофеј не спада у категорију прва три мјеста даје
Ловачки савез.

(7) Начин вођења базе података трофеја утврђује се подзаконским актом који
доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 48
(Одстрел дивљачи)

(1) Одстрел дивљачи дозвољен је:
a) ловачком пушком кугларом са изолученом цијеви;
b) пушком сачмарицом.

(2) Пушком кугларом са изолученом цијеви лови се дивљач високог лова, а
пушком сачмарицом дивљач ниског лова.

(3) Одстрел јелена, медвједа, муфлона, срне, великог тетријеба и дивокозе
дозвољен је ловачком пушком кугларом са изолученом цијеви, одређеног калибра.

(4) Изузетно од става 2 овог члана одстрел дивље свиње дозвољен је пушком
сачмарицом, метком са једном куглом.

Члан 49
(Пси у ловишту)

(1) У лову се могу користити само ловачки пси, уз посједовање докумената који
потврђују расност и идентитет пса.
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(2) За лов на поједину врсту дивљачи у ловишту дозвољено је користити само
одговарајућу врсту ловачких паса.

(3) Власницима паса није дозвољено да пуштају псе да се без контроле крећу по
ловишту.

(4) Овчарски пси могу бити у ловишту само уз стадо.

(5) Власници паса одговорни су за штету коју њихови пси учине у ловишту.

(6) Врста, број и начин коришћења ловачких паса у ловишту утврђује се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 50
(Обука ловачких паса)

(1) Терен за обуку и тренинг ловачких паса је дио ловишта, највише до 5% укупне
површине планиран ловном основом за обуку и тренинг ловачких паса.

(2) На терену за обуку и тренинг ловачких паса забрањен је лов и ношење оружја.

(3) Забрањен је тренинг и обука паса у марту, априлу и мају, осим у ограђеним
просторима, гатерима и вјештачким рововима.

ПОГЛАВЉЕ VI. СПРЕЧАВАЊЕ И НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 51
(Предузимање мјера за спречавање штете од дивљачи)

(1) Корисник ловишта дужан је да предузме мјере за спречавање штете коју
дивљач може нанијети људима или њиховој имовини у ловишту.

(2) Власник, односно корисник земљишта на којем се ловиште простире, дужан је
на земљишту и објектима гдје стока пребива да предузме мјере за спречавање штета
од дивљачи и на дивљачи.

(3) Мјере за спречавање штете, поступак и начин утврђивања штете из ставова 1 и
2 овог члана утврђују се подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа
Одјељења.

Члан 52
(Одговорност за штету)

(1) За штету коју учини дивљач одговоран је корисник ловишта.

(2) За штету коју приликом лова дивљачи учине ловци, одговоран је корисник
ловишта, а корисник има право накнаде штете од ловаца.
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(3) Право на накнаду штете из ставова 1 и 2 овог члана припада правном, односно
физичком лицу које је претрпјело штету, под условом да је предузело потребне мјере
за спречавање штете од дивљачи.

Члан 53
(Одштетни цјеновник)

(1) Физичко, односно правно лице које причини штету у ловишту бесправним
ловом или на било који други бесправан начин, дужно је да кориснику ловишта
надокнади штету.

(2) Надокнада штете причињене на дивљачи обрачунава се у складу са
одштетним цјеновником.

(3) Предлог одштетног цјеновника из става 2 овог члана сачињава Ловачки савез и
доставља Одјељењу.

(4) Одштетни цјеновник из става 2 овог члана доноси Влада, на предлог шефа
Одјељења.

(5) Мјере за спречавање штете на дивљачи и поступак и начин утврђивања штете
утврђују се подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

ПОГЛАВЉЕ VII. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ, УЗГОЈ ДИВЉАЧИ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЛОВСТВА

Члан 54
(Унапређивање ловства)

(1) Средства за заштиту, узгој дивљачи и унапређивање ловства обезбјеђују се из:
а) прихода корисника ловишта оствареног газдовањем ловиштем;
b) средстава која корисник ловишта оствари по основу накнаде за штете;
c) осталих извора.

(2) Приход који оствари корисник ловишта користи се за очување и побољшање
квалитета ловних ресурса, у које се убрајају:

а) интегрална заштита, одржавање и побољшање квалитета станишта, животних
услова и репродукције дивљачи у ловишту;

b) достизање и одржавање биолошке равнотеже, полне и старосне структуре
основних врста дивљачи у оквиру утврђеног капацитета ловишта;

c) обнова аутохтоних и уношење нових врста дивљачи у ловиште;
d) чување и заштита дивљачи и ловишта;
е) изградња ловно-узгојних и ловно-техничких објеката, те друге инфраструктуре

у ловишту;
f) предузимање мјера за смањење штета које почини дивљач;
g) стручно образовање и усавршавање кадрова;
h) израда планских докумената, програма и студија развоја ловства;
i) научно-истраживачки рад у ловству;
ј) набавка расних ловачких паса;
k) издавачка дјелатност из области ловства.
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(3) Корисник ловишта дужан је да води евиденцију о прикупљању и утрошку
средстава из става 1 овог члана и да подноси годишњи извјештај Одјељењу.

(4) Евиденцију из става 3 овог члана корисник спортско-рекреативног ловишта
дужан је да достави и Ловачком савезу.

Члан 55
(Коришћење средстава од накнаде за коришћење ловног фонда)

(1) Средства од накнаде за коришћење ловног фонда из члана 27 овог закона
користе се искључиво као намјенска средства за унапређивање ловства.

(2) Право коришћења средстава из става 1 овог члана има корисник спортско-
рекреативног ловишта.

(3) Средства из става 1 овог члана додјељују се на основу критеријума утврђених
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог шефа Одјељења.

(4) Захтјев за додјелу средстава из става 1 овог члана, заједно с пројектом за
унапређивање ловства, подноси се Одјељењу.

(5) Градоначелник закључује уговор са корисником ловишта коме су одобрена
средства из става 1 овог члана.

(6) О извршеним обавезама по основу уговора из става 5 овог члана корисник
ловишта подноси Одјељењу извјештај о утрошку средстава до 31. децембра текуће
године.

(7) Контролу намјенског утрошка средстава из става 1 овог члана врше Одјељење
и надлежни инспектор.

ПОГЛАВЉЕ VIII. КАДРОВИ У ЛОВСТВУ

Члан 56
(Обезбјеђење стручних послова)

Корисник ловишта дужан је да обезбиједи да планирање и реализацију стручних
послова ловства обавља лице са најмање VII степеном стручне спреме шумарске,
биолошке, пољопривредне или ветеринарске струке, као одговорно лице за те
послове.

Члан 57
(Ловочуварска служба)

(1) Ловачки савез дужан је да организује јединствену ловочуварску службу.

(2) Ловочуварска служба врши интегралну заштиту и чување ловних ресурса у
ловишту.



23

(3) Ловочуварску службу врше ловочувари, као овлашћена службена лица, која су
у сталном радном односу.

(4) Ловочувари врше дужност наоружани ловачким оружјем, у униформи са
службеном ознаком ловочувара.

(5) Ловочувар може бити лице које:
а) има најмање IV степен стручне спреме шумарске, биолошке, пољопривредне

или ветеринарске струке;
b) има положен ловачки испит;
c) испуњава услове за ношење оружја;
d) испуњава друге услове прописане законом и актима корисника ловишта и

Ловачког савеза.

(6) Ловачки савез, доноси акт којим утврђује:
а) изглед униформе и ознаке ловочувара;
b) врсту, услове за ношење и начин употребе оружја ловочувара;
c) начин рада ловочуварске службе.

Члан 58
(Исказница и службена књига ловочувара)

(1) Приликом вршења ловочуварске службе ловочувар посједује исказницу
ловочувара и службену књигу.

(2) Ловачки савез доноси акт којим утврђује:
а) облик и садржај обрасца исказнице ловочувара и службене књиге;
b) вођење евиденције о издатим исказницама и службеним књигама.

Члан 59
(Овлашћења ловочувара)

(1) Ловочувар је овлашћен и дужан:
а) од лица затеченог са средствима за лов или ловачким псима у ловишту да

захтијева да покаже личне исправе којима се утврђује његов идентитет, дозволу за
лов, оружни лист, као и документе који потврђују расност и идентитет паса;
b) од лица затеченог у вршењу прекршаја или кривичног дјела, који се односе

на лов и од лица за које постоји основ сумње да је извршило такво дјело или
прекршај да захтијева личне исправе, ако не може на други начин да утврди
идентитет тог лица;

c) да врши преглед возила и других средстава за превоз и преношење ствари
ради проналажења предмета којима је извршен прекршај или кривично дјело који
се односе на лов или да врши преглед возила и других средстава за превоз и
преношење ствари за која постоји основ сумње да превозе, односно преносе
уловљену дивљач, дијелове уловљене дивљачи или трофеје од дивљачи;

d) да прегледа улов и средства за лов ради утврђивања да ли је лов обављен у
складу с прописима;

е) да привремено одузме улов, средства за лов, као и друге предмете
пронађене у ловишту, ако постоји основ сумње да су употријебљени или
намијењени за извршење кривичног дјела или прекршаја који се односе на лов или
су настали и прибављени извршењем кривичног дјела или прекршаја;



24

f) о утврђеним неправилностима одмах да обавијести шумарског инспектора,
Полицију Брчко дистрикта БиХ и корисника ловишта;

g) да предузима друге мјере и радње за које је законом и другим прописима
овлашћен.

(2) Лицу од кога су одузети улов, пси, средства и други предмети за лов,
ловочувар издаје потврду о одузимању наведених предмета.

(3) Образац потврде о одузимању предмета из става 2 овог члана утврђује
Ловачки савез.

(4) Лице које је затечено са средствима за лов у ловишту, дужно је на захтјев
ловочувара:

a) показати дозволу за лов, оружни лист и исправу којом се утврђује његов
идентитет;

b) омогућити преглед улова, средстава за лов, возила и других средстава за
превоз и преношење ствари.

Члан 60
(Покретање поступка)

Пријаву кривичног дјела или прекршаја за бесправан лов, учињену штету на
дивљачи и ловишту, подноси корисник ловишта на основу забиљешке у службеној
књизи, извјештаја, односно пријаве ловочувара.

ПОГЛАВЉЕ IX. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА

Члан 61
(Надлежности Одјељења)

(1) Одјељење је надлежно да:
а) припрема стручне основе за додјелу ловишта на газдовање;
b) спроводи процедуру израде економско-техничке документације потребне за

установљавање ловишта;
c) води евиденцију корисника ловишта;
d) одобрава ловну основу и годишњи план газдовања;
е) сакупља, обрађује и анализира податке и припрема информације о стању и

развоју популације дивљачи;
f) врши друге послове у управљању, заштити, коришћењу и унапређивању

дивљачи, ловства и коришћења ловиштима, у складу са законом.

(2) У оквиру надзора над спровођењем овог закона Одјељење може:
а) да захтијева од корисника ловишта подношење извјештаја о вршењу

повјерених послова;
b) да даје упутства и упозорава корисника ловишта о неизвршавању

повјерених послова.
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Члан 62
(Инспекцијски надзор)

Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши шумарски инспектор.

Члан 63
(Овлашћења и дужности инспектора)

(1) У вршењу послова инспекцијског надзора, поред овлашћења прописаних Законом о
инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о
инспекцијама), шумарски инспектор је овлашћен да врши контролу:

а) прописаних услова које корисник ловишта мора да испуњава за газдовање
ловиштем;

b) примјене ловне основе, годишњег плана газдовања или привременог
годишњег плана газдовања;

c) извршења уговора о додјели ловишта који је закључен са корисником
ловишта;

d) пословних књига, правилника, евиденција и остале документације када је то
потребно ради увида у коришћење средстава, примјену прописа и мјера које се односе
на дивљач и ловиште;

е) организовања лова, лова дивљачи и промета уловљене дивљачи и њених
дијелова;

f) дозвола за лов, пропратница и трофејних листова за уловљењу дивљач;
g) вођења катастра, објеката у ловишту и радова који се изводе у ловишту;
h) уплата накнада из члана 27 и члана 43 овог закона;
i) мјера из чланова 49 и 50 овог закона;
ј) издвајања, обрачуна, евидентирања и коришћења средстава из чланова 54 и

55 овог закона;
k) извршења обавеза узгоја дивљачи и унапређивања ловства;
l) поштовања забрана предвиђених овим законом;

m) рада ловочуварске службе;
n) рада Ловачког савеза у пословима који су му повјерени овим законом.

(2) У вршењу послова из става 1 овог члана шумарски инспектор је дужан:
а) да привремено забрани лов и друге радње које су противне одредбама овог

закона и прописа донесених на основу њега;
b) привремено, до коначне одлуке надлежног органа, да одузме противзаконито

уловљену дивљач и њене дијелове, противзаконито стављену у промет или
противзаконито присвојену угинулу дивљач и њене дијелове, као и средства

и предмете којима су извршене ове радње;
c) да нареди привремене мјере за спречавање штета у хитним случајевима у

којима би наступила штета по општи интерес;
d) да предложи мјеру одузимања ловишта;
е) да предузима друге мјере и радње за које је овлашћен посебним прописима.

(3) У случајевима из става 2 овог члана тачака а), b) и c), жалба упућена
Апелационој комисији на рјешење шумарског инспектора не одлаже извршење
рјешења.
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Члан 64
(Поступање инспектора)

Ако шумарски инспектор утврди постојање основа сумње о учињењу кривичног
дјела или прекршаја, дужан је да поступи у складу са Законом о инспекцијама, Законом
о кривичном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и Законом о прекршајима
Брчко дистрикта БиХ.

ПОГЛАВЉЕ X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 65
(Казне од 3.000 КМ до 15.000 КМ)

(1) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице, односно корисник ловишта ако:

a) дозволи да се за вријеме сталне и привремене забране лова заштићена
дивљач лови, прогања или намјерно узнемирава (члан 7 став 5 овог закона);

b) дозволи лов ловостајем заштићених врста за вријеме трајања ловостаја (члан
9 овог закона);

c) дозволи лов врста за које је прописана забрана лова (члан 10 овог закона);
d) поступи супротно одредбама члана 13 става 1 тачака а), f) и g) овог закона;
e) поступи супротно одредбама члана 15 овог закона;
f) дозволи лов дивљачи на неловним површинама (члан 17 став 4 овог закона);
g) поступи супротно одредбама члана 22 става 3 овог закона;
h) газдује ловиштем супротно одредбама ловне основе и годишњег плана

газдовања ловиштем или дозволи лов без ловне основе и годишњег плана
газдовања ловиштем (члан 32 став 5 овог закона);

i) на вријеме не обезбиједи израду и не достави ловну основу на одобрење
(члан 33 став 1 и члан 34 став 3 овог закона);

j) не изврши ревизију ловне основе (члан 35 овог закона);
k) не изради и не достави на одобрење привремени план газдовања ловиштем

и годишњи план газдовања ловиштем (члан 37 ставови 2, 3 и 5 овог закона);
l) прије израде привременог плана газдовања ловиштем и годишњег плана

газдовања ловиштем не утврди бројно стање дивљачи у ловишту (члан 37
став 6 овог закона);

m) не донесе акт из члана 41 става 1 овог закона;
n) поступа супротно одредбама члана 48 овог закона;
o) ненамјенски користи средства или не води евиденцију о прикупљању и

утрошку средства за унапређивање ловства (члан 54 ставови 2 и 3 овог
закона);

p) ненамјенски користи средства из члана 55 става 1 овог закона или не поднесе
извјештај о извршеним обавезама по основу уговора из члана 55 става 6 овог
закона;

q) не поступи по одредбама члана 56 овог закона;
r) не обезбиједи и не организује ловочуварску службу на начин како је

прописано чланом 57 овог закона);
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s) шумарском инспектору не омогући преглед по основу овлашћења из члана 63
овог закона.

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу,
односно кориснику ловишта, новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

Члан 66
(Казне од 1.500 КМ до 10.000 КМ)

(1) Новчаном казном у износу од 1.500 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај
правно лице, односно корисник ловишта ако:

a) врши насељавање нових врста дивљачи супротно одредбама члана 11 овог
закона;
b) поступи супротно одредбама члана 13 става 1 тачака од b) до е) овог закона;
c) без сагласности шефа Одјељења хвата и држи дивљач у ограђеном простору

(члан 14 став 2 овог закона);
d) установи узгајалиште дивљачи у ограђеном простору супротно одредбама

члана 29 овог закона;
e) не поступи по одредбама члана 30 става 3 овог закона;
f) не поступи по одредбама члана 31 овог закона;
g) не поступи по одредбама члана 38 овог закона;
h) не установи и на вријеме не достави Одјељењу и Ловачком савезу катастар

ловишта (члан 39 ставови 1 и 3 овог закона);
i) дозволи лов супротно одредбама члана 40 ставова 2, 3 и 4 овог закона;
j) не придржава се цјеновника за одстрел, коришћења дивљачи и услуга у

ловишту (члан 43 овог закона);
k) поступи супротно одредбама члана 46 овог закона;
l) дозволи изношење трофеја ван територије Дистрикта (члан 47 став 5 овог
закона);
m) у лову не користи одговарајућу врсту паса или користи ловачке псе без

посједовања докумената којим потврђује расност и идентитет пса (члан 49
ставови 1 и 2 овог закона);

n) не предузима потребне мјере за спречавање штете коју дивљач може
нанијети људима или њиховој имовини (члан 51 став 1 овог закона);

o) поступи противно одредбама члана 53 става 1 овог закона.

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу,
односно кориснику ловишта, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 67
(Казне од 300 КМ до 1.500 КМ)

Новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко лице
ако:

a) лови, прогања или намјерно узнемирава стално заштићену дивљач и
привремено заштићену дивљач (члан 7 став 5 овог закона);

b) поступи супротно одредбама члана 13 става 1 тачака а), f) и g) овог закона;
c) без сагласности шефа Одјељења хвата и држи дивљач у ограђеном простору

(члан 14 став 2 овог закона);
d) поступи супротно одредбама члана 15 овог закона;
e) врши лов супротно одредбама члана 40 ставова 2, 3 и 4 овог закона;



28

f) износи с подручја ловишта уловљену дивљач и њене дијелове без
пропратнице, односно трофејног листа (члан 44 став 1 и члан 45 став 3 овог
закона);

g) на захтјев ловочувара не покаже ловачке и друге исправе или не дозволи
преглед улова, средства за лов или средства за превоз, односно пренос
ствари (члан 59 став 4 овог закона).

Члан 68
(Казне од 100 КМ до 1.000 КМ)

Новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:
a) поступи супротно одредбама члана 13 става 1 тачака b), c), d) и е) овог

закона;
b) лови дивљач на неловним површинама (члан 17 став 4 овог закона);
c) врши одстрел дивљачи супротно одредбама члана 48 овог закона;
d) пушта псе да се без контроле крећу по ловишту (члан 49 став 3 овог закона);
e) пушта без стада овчарске псе по ловишту (члан 49 став 4 овог закона);
f) поступи супротно одредбама члана 50 ставова 2 и 3 овог закона;
g) не врши службу ловочувара у униформи, наоружан и са ознакама ловочувара

(члан 57 став 4 овог закона);
h) не врши службу ловочувара са службеном исказницом и службеном књигом

(члан 58 став 1 овог закона);
i) не изда потврду лицу од кога је одузео улов и средства и друге предмете за

лов (члан 59 став 2 овог закона).

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69
(Рок за доношење подзаконских аката)

(1) Влада је дужна најкасније у року дванаест (12) мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона да донесе подзаконске акте прописане овим законом.

(2) Шеф Одјељења је дужан најкасније у року дванаест (12) мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона да донесе подзаконске акте прописане овим законом.

Члан 70
(Примјена прописа у прелазном периоду)

До доношења подзаконских аката из члана 69 овог закона примјењују се
подзаконски акти који су важили у вријеме ступања на снагу овог закона, уколико нису у
супротности са овим законом.
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Члан 71
(Престанак примјене)

Даном ступања на снагу овог закона на територији Дистрикта престаје се
примјењивати Закон о ловству („Службени гласник Републике Српске“ број 13/94).

Члан 72
(Ступање закона на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02 -393/15
Брчко, 12. јануара 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


