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INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA USVAJANJU ODLUKE O
OSNIVANJU LOVIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA
UVOD
Lov se danas u razvijenom svijetu smatra djelatnošću od velikog značaja za gospodarstvo, prvenstveno
za turizam jednog područja. Općina Prozor-Rama ima dobre uvjete za razvitak lova, te je ovu djelatnost
uključila i u Strategiju razvoja općine Prozor-Rama za period 2011.- 2020. godine.
Za ovu informaciju je važna činjenica da se lov odvija u područjima koja se zovu lovišta. Nadležnost za
donošenje odluke o osnivanju lovišta ima Skupština Hercegovačko – neretvanske županije/ kantona, na
prijedlog nadležnog Ministarstva, uz uvažavanje mišljenja lokalne zajednice (općine) i stručnog
povjerenstva, a na temelju federalnih propisa: Federalni Zakon o lovstvu i podzakonskih akata 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.

AKTIVNOSTI NA DONOŠENJU NOVE ODLUKE O LOVIŠTIMA
Od općine Prozor – Rama, nakon presude Ustavnog suda, nadležno Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva HNŽ/K je dana 15.12.2014. zatražilo očitovanje o prijedlogu nove odluke
kojom je na prostoru općine Prozor – Rama predviđeno jedno lovište. Očitovanje u smislu prihvaćanja
prijedloga o jednom lovištu dano je 29.12.2014. pismom Načelnika općine. Nakon ovoga, po posebnoj
urgenciji nadležnog Ministarstva, Načelnik dana 14.10.2015. šalje još jednom očitovanje u smislu
prihvatljivosti prijedloga nove odluke o jednom lovištu na području općine Prozor – Rama, a nakon
inzistiranja da se mišljenje o prijedlogu nove odluke utvrdi na Općinskom vijeću, isto je urađeno te je
Općinsko vijeće Prozor – Rama dana 26.11.2015. donijelo Zaključak kojim je podržalo prijedlog o
jednom lovištu na području cijele Općine. Napominjemo da kod ostalih općina nije uočeno da su, osim
općinskih načelnika, odluke donosila i općinska vijeća, kao što je traženo od općine Prozor – Rama.
Novi prijedlog Odluke o osnivanju lovišta u općini Prozor – Rama nakon toga je od strane nadležnog
Ministarstva upućen Skupštini Hercegovačko neretvanske županije na razmatranje i odlučivanje.
U sklopu priprema za sjednicu Skupštine HNŽ/K dana 26.01.2016. zasjedao je Klub Hrvata i
jednoglasno odlučio da se na sjednicu Skupštine uvrsti i podrži prijedlog Odluke o osnivanju lovišta u
općini Prozor – Rama. Uvidom u zapisnik sa sjednice vidljivo je da je, na početku same sjednice,
predstavnik Kluba Hrvata predložio navedenu točku, a nakon pauze se samoinicijativno (bez novog
zasjedanja Kluba) izjasnio da odustaje od predložene točke Odluke o osnivanju lovišta u općini Prozor
– Rama.
Nepoznato je kada će se ta točka ponovo naći na zasjedanju Skupštine HNŽ/K, odnosno kada će općina
Prozor – Rama dobiti lovište sukladno zakonu.
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