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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 37. редовне 
сједнице одржаном 12. децембра 2018. године, усваја 
 
 

ЗАКОН  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОВСТВУ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 

Члан 1  
У Закону о ловству Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 1/15) у члану 23 ставу 4, ријечи: „организовање јединствене 
ловочуварске службе и“ бришу се. 
 

 

Члан 2 

У члану 54 у ставу 2, тачка d) брише се. 

 

Досадашње тачке e), f), g), h), i), j) и k) постају тачке d), e), f), g), h), i) и ј). 
 

 

Члан 3 

Члан 57 мијења се и гласи: 

 

„Члан 57 

(Ловочуварска служба) 

 
(1) Одјељење је дужно да успостави и организује ловочуварску службу на 

подручју Дистрикта.  
(2) Ловочуварска служба врши заштиту и чување дивљачи од противзаконитог 

коришћења и угрожавања.  
(3) Ловочуварску службу врше ловочувари, као овлашћена службена лица.  

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

(5) Ловочувар може бити лице које: 

а) има стечену диплому средњег образовања – IV степен; 

b) има положен ловачки испит; 

c) испуњава услове за ношење оружја; 

d) испуњава друге услове прописане законом и другим прописима.  
(6) Шеф Одјељења доноси акт којим утврђује:  

     а) изглед униформе и ознаке ловочувара;  
b) врсту, услове за ношење и начин употребе оружја ловочувара и  
c) начин рада ловочуварске службе. 



 

 

 
(7) Финансијска средства за успостављање и организовање ловочуварске службе 

на подручју Дистрикта обезбјеђују се у буџету Одјељења.“ 
 
 

Члан 4 

 

У члану 58 ставу 2, ријечи: „Ловачки савез“ замјењују се ријечима: „шеф Одјељења“. 
 

Члан 5 

У члану 59 ставу 1 тачки f), иза ријечи: „обавијестити“ додају се ријечи: „шефа Одјељења,“. 
 

У истом члану у ставу 3, ријечи: „Ловачки савез“ замјењују се ријечима: „шеф Одјељења“. 

 

Иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи: 

 
„(5) Финансијска средства за спровођење мјера из тачке е) става 1 овог члана обезбјеђују 
се у буџету Одјељења.“ 

 

Члан 6 

У члану 60, ријечи: „корисник ловишта“ замјењују се ријечима: „шеф Одјељења“. 
 

 

Члан 7 

У члану 61 ставу 1 иза тачке f) додаје се нова тачка g) која гласи:  
„g) успоставља и организује ловочуварску службу на подручју Дистрикта.“ 
 

 

Члан 8 

У члану 65 ставу 1 тачка r) брише се. 

 

Досадашња тачка s) постаје тачка r). 

 

Члан 9 

 

Иза члана 70 додаје се нови члан 71 који гласи: 

 

„Надлежност и овлашћења Одјељења којa се односе на успостављање ловочуварске службе, а 

у смислу члана 57, члана 58 става 2, члана 59 става 1 тачке f), члана 59 става 3 и става 5, члана 

60 и члана 61 овог закона, преносе се на Ловачки савез даном успостављања истог.” 

Досадашњи чланови 71 и 72 постају чланови 72 и 73. 

 

Члан 10 

  
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ. 
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