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INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI LOVA I RIBOLOVA NA
PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA

UVOD
Lov i ribolov se smatraju djelatnostima od velikog značaja za gospodarstvo, prvenstveno za
turizam jednog područja. Općina Prozor-Rama ima dobre uvjete za razvitak lova i ribolova.
Razvoj ovih djelatnosti predviđen je i u Strategiji razvoja općine Prozor-Rama za period 2011.2020. godine u okviru Sektorskog plana Ekonomskog razvoja.
Lov
Oblast lovstva utvrđena je Federalnim Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima među kojima
je i Pravilnik o načinu određivanja i obilježivanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u
F BiH.
Na području općine Prozor – Rama, od početka organiziranog lovstva, to jest od 50- tih godina
prošlog stoljeća, postoji jedno jedinstveno lovište.
Dana 19.11.2013. na sjednici Skupštine HNŽ/K dana usvojena je odluka koja dosadašnje
jedinstveno općinsko lovište na području općine Prozor – Rama dijeli na dva dijela. Općina
Prozor – Rama je ocijenila da je taj postupak suprotan svim načelima Europske povelje o
lokalnoj samoupravi, suprotan Ustavu FBiH, suprotan drugim zakonskim i podzakonskim aktima,
te da je time nanesena šteta svim žiteljima ove općine, uz moguće dugoročno još veće štete.
Načelnik općine nije prihvatio grubo kršenje prava općine Prozor – Rama od strane Skupštine,
Vlade i nadležnog Ministarstva HNŽ-a, te je pokrenuo postupak utvrđivanja povrede prava
Općine Prozor – Rama na lokalnu samoupravu pred Ustavnim sudom F BiH.
Dana 06.11.2014. općina Prozor – Rama zaprimila je Presudu Ustavnog suda Federacije BiH
koji je, nakon provedene javne rasprave, na sjednici održanoj dana 17. 9. 2014. godine, utvrdio
da je člankom 3. točka 5. i 6. Odluke o osnivanju lovišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji

(„Narodne novine HNŽ-a, broj: 11/13), povrijeđeno pravo Općine Prozor-Rama na lokalnu
samoupravu, čime je praktično proglasio neustavnom Odluku o osnivanju lovišta u dijelu koji se
odnosi na postojanje dva lovišta u općini Prozor – Rama.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ/K provodi određene aktivnosti na
implementaciji odluke Ustavnog suda FBiH, ali do danas Skupština HNŽ-a nije razmatrala novi
prijedlog odluke o jedinstvenom lovištu za područje općine Prozor – Rama.
Pod gospodarenjem lovištem i divljači podrazumijeva se uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i
njezinih dijelova. Gospodarenje lovištem na području naše općine obavlja Lovačko
Društvo“Vepar“. Društvo ima oko 330 članova iz svih dijelova općine, organiziranih u 8 lovačkih
sekcija. Razvijajući lovstvo članovi lovačkog društva „Vepar“ redovno ulažu mnogo
dobrovoljnog rada i novca u održavanju postojećih i izgradnji novih lovnogospodarskih objekata
i prehranu divljači. Društvo je do sada izgradilo 12 lovačkih kuća. Lovačke kuće čine značajnu
lovnu i gospodarsku - turističku vrijednost.
Gospodarenje lovištem regulira se lovnogospodarskim osnovama koje se donose nakon
ustanovljenja lovišta. Lovnogospodarska osnova utvrđuje gospodarenje lovištem, zaštitu lovišta i
razvoj lovnog turizma. Jedinstveno i cjelovito lovište na području naše općine daje veću
mogućnost za razvoj lovnog turizma i turizma uopće. U takvim uvjetima LD“Vepar“ bi mogao
kvalitetno upravljati svojom imovinom odnosno lovačkim kućama, pojilištima, hranilištima,
vidikovcima i svim drugim sadržajima koje je ovo društvo od svoga postojanja izgradilo.
Lovačko društvo ima jednog lovočuvara koji radi na uređenju lovišta, zaštiti, uzgoju divljači i
pravilnom lovu divljači. Predstavnici lovačkog društva“Vepar“ prisustvovali su u Čapljini
seminaru na temu “Suzbijanje bjesnoće kod lisica. U organizaciji lovačkog društva“Vepar“ na
Makljenu održano je takmičenje u gađanju pokretni meta “siluete vepra“.
U sklopu redovitih obveza, društvo je organiziralo edukaciju lovaca pripravnika kao i samo
polaganje za lovački ispit. Vidljivo je ulaganje u mlade lovce što je osnova za daljnje postojanje i
povećanje članstva a time i razvoj lovstva. Tako je Lucija Miličević postala prva žena član
lovačkog društva“Vepar“. Društvo je poznato po izobrazbi kadrova u lovstvu, posebno
rukovanju lovačkim oružjem, polaganju lovačkih ispita, organiziranju raznih natjecanja u
gađanju, organiziranju zajedničkog lova, organiziranju lovačkih večeri, odličnoj komunikaciji i
suradnji sa lovačkim društvima u okruženju.
Ribolov
Oblast ribolova utvrđena je Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, čija je zadaća zaštita i uzgoj
ribljeg fonda, razvoj sportskog ribolova, ribolovnog turizma i ribolovne rekreacije. Na području

naše općine odlukom županijskih tijela proglašeno je jedno ribolovno područje- ribolovna zona.
U sklopu ribolovnog područja – zone obuhvaćeno je Ramsko jezero, rijeka Rama i dio
Jablaničkog jezera koje je u granicama općine Prozor-Rama. U tijeku je i izrada ribarske
gospodarske osnove za ovo područje. Dana 01.03.2015.godine SRTD“ Ramske vode“ službeno
su otvorili ribolovnu sezonu na svojim vodama. Ribarsko društvo uposlilo je tri ribočuvara, čija
je zadaća zaštita i unapređenje ribljeg fonda. Zahvaljujući visokom vodostaju na Ramskom jezeru
bez većih oscilacija u periodu mrijesta i radom ribočuvarske službe na očuvanju ribljeg fonda
može se utvrditi oporavak ribljeg fonda na ovom jezeru, naročito šarana. Ribolovno društvo u
2015 godini broji 130 članova, a zabilježen je veliki broj ribolovaca iz svih krajeva BiH. U ovoj
godini SRTD „Ramske vode“ platili su HNŽ-u naknadu za korištenje ribolovnog područja u
iznosu 5.200,00 KM.
U rujnu 2015. godine na Ramskom jezeru je održano Prvenstvo SRS Federacije BiH u disciplini
“Lov šarana i amura“ kojem je domaćin bio SRTD “Ramske vode“. Elektroprivreda HZHB dana
21.10.2015 izvršila je poribljavanje Ramskog jezera potočnom pastrvom u količini 80 000
komada i rijeke Rame u količini 4 000 komada. Na sjednici Upravnog odbora SRS FBiH
održanoj 17.10.2015.godine donesena je odluka o dodjeli čamca sa motorom SRTR“Ramske
vode“.
U narednom periodu potrebno je raditi na čišćenju i zaštiti okoliša, vodotoka i akumulacija.
Osigurati redovno poribljavanje voda od strane Elektroprivreda, čija je to zakonska obveza.
Planovi rada ovog društva osim zaštite ribljeg fonda su u pravcu razvoja ribolovnog turizma i
ribolovne rekreacije kroz razne promocije, označavanje ribolovne zone, uspostavu ribarskih
kampova i osiguranje infrastrukture u kampu za normalan boravak i kampiranje. Službena
natjecanja u ribolovu, kao što je bilo natjecanje u lovu na šarana i amura u rujnu 2015. prepoznata
su kao odličan vid promocije ribolova, odnosno promocije turizma na području općine Prozor –
Rama, te SRTD „Ramske vode“ planira, zajedno sa općinom Prozor – Rama i drugim
zainteresiranim institucijama, organizirati slična natjecanja i u narednom periodu.
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