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INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI LOVA I RIBOLOVA NA
PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA
ZA 2016. GODINU
1. UVOD
Lov i ribolov se smatraju djelatnostima od značaja za gospodarstvo, prvenstveno sportski
turizam. 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.
2. 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
FBiH. Na području općine Prozor-Rama, od početka organiziranog lovstva, to jest od 40-tih
godina prošlog stoljeća, postoji jedno lovište. Gospodarenjem lovištem i divljači podrazumijeva
se uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezini dijelova. Gospodarenjem lovištem na cijelom
području naše općine obavlja Lovačko društvo“Vepar“. Društvo ima oko 370 članova iz svih
dijelova općine, organiziranih u 8 lovačkih sekcija. Razvijajući lovstvo članovi lovačkog društva
„Vepar“ redovno ulažu mnogo dobrovoljnog rada u održavanju postojećih i izgradnji novih
lovno gospodarskih objekata. Društvo je do sada izgradilo 13 lovačkih kuća. Lovačke kuće čine
značajnu lovnu i gospodarsko-turističku vrijednost.
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. Ulaže su u izobrazbu kadrova u lovstvu, rukovanje
lovačkim oružjem, polaganje lovačkih ispita, organiziranje raznih natjecanja u gađanju,
organiziranje zajedničkog lova, organiziranje lovačkih večeri, suradnju sa lovačkim društvima u
okruženju.Vidljivo je ulaganje u mlad lovce što je osnova za daljnje postojanje i povećanje
članstva a time i razvoj lovstva.
Na području općine Prozor – Rama evidentirano je i Lovačko društvo „Gorača“, ali ono nema
nikakve valjana odobrenja za gospodarenje lovištima.

Lov i ribolov kao važne sastavnice gospodarske aktivnosti i turističke ponude općine Prozor –
Rama imali su u 2016. godini posebno značenje.
Međutim, neodgovorno i nezakonito postupanje osoba u Hercegovačko neretvanskoj županiji
narušilo je mogućnosti kvalitetnog razvoja lova u našoj općini.
Ukratko, dana 19.11.2013. Skupština HNŽ/K, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva HNŽ/K, odnosno Vlade HNŽ/K, usvojila je Odluku o osnivanju lovišta
kojom je prostor općine Prozor – Rama podijeljen na dva dijela koji su nazvani lovište „Prozor –
Rama“ i lovište „Gorača“. Općina Prozor – Rama ocijenila je da je na taj način povrijeđeno
pravo na lokalnu samoupravu, podnijela je tužbu Ustavnom sudu FBiH koji je nakon provedenog
postupka donio presudu kojom je utvrdio da je osporenom odlukom Skupštine HNŽ-a
povrijeđeno pravo Općine Prozor-Rama na lokalnu samoupravu, što je značilo i poništenje
odluke kojom je područje ove općine podijeljeno na dva lovišta. Vlada HNŽ-a, odnosno
Skupština HNŽ-a još ništa nije uradila u cilju formiranja i dodjele lovišta na teritoriju naše
općine, što otežava razvoj i organiziranje lovišta u našoj Općini. Lovačko društvo „Vepar“ smatra
se pravnim slijednikom lovišta na području cijele općine Prozor – Rama, slijedom zakona koji su
uređivali lov i lovište prije osporenih i poništenih odluka HNŽ-a.
Tijekom 2015. godine o ovoj temi se izjašnjavalo i Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
donesene su odluke kojima je iskazan stav o jednom lovištu na području cijele općine.
Cjelovito lovište na području naše općine daje veću mogućnost za razvoj lovnog turizma i
turizma uopće a time bi se omogućilo bolje upravljanje imovinom, odnosno lovačkim kućama,
pojilištima, hranilištima i svim drugim sadržajima koje je ovo društvo izgradilo.
3. 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 tjela proglašeno je jedno ribolovno područje- ribolovna zona.U
sklopu ovog ribolovnog područja – zone obuhvaćeno je Ramsko jezero, rijeka Rama i dio
Jablaničkog jezera koje je u granicama općine Prozor-Rama. Dana 01.03.2016.godine SRTD
“Ramske vode“ službeno su otvorili ribolovnu sezonu na svojim vodama. Ribarsko društvo
uposlilo je tri ribočuvara po ovlaštenju, čija je zadaća zaštita i unapređenje ribljeg fonda. U
periodnu mrijesta šarana i smunđa vodostaj na Ramskom jezeru je bio doista nizak te je za
očekivati da će nastati štete po riblju mlađ. Ribolovno društvo u 2016 godini broji 130 članova, a
zabilježen veliki broj ribolovaca iz svih krajeva BiH.
Elektroprivreda HZHB izvršila je poribljavanje Ramskog jezera potočnom pastrvom u količini
3 000 komada, dužičastom pastrvom u količini 7000 komada, jezerskom pastrvom u količini
3000 komada i rijeke Rame potočnom pastrvom u količini 10 000 komada.
Elektroprivreda BiH izvršila je poribljavanje Jablaničkog jezera jezerskom pastrvom u količini
1500 komada i dužičastom pastrvom u količini 4000 komada.

SRS F BiH dodijelio je čamac sa motorom SRTR“Ramske vode“, koji koriste u svrhu zaštite
ribljeg fonda.
Agronomsko prehrabeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru o ožujku 2016 god. izradio je
ribarsku osnovu za SRTD “Ramske vode“ koja služi kao osnovni dokument zaštite, unapređenja
i razvoja ribolova. Za ove svrhe plaćen je iznos od 14.500,00 KM. Cjelokupan iznos plaćen je iz
dotacije općine Prozor – Rama. JP Elektroprivreda BiH je po zahtjevu za sufinanciranje
ribolovne osnove i drugih aktivnosti ribolovnog društva uplatila 10.250,00 KM. JP
Elektroprivreda HZHB do sada nije financijski podržala ovaj projekt. Upućen je zahtjev
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za sufinanciranje troška izrade Studije,
kako je ranije bilo na neki način obećano, ali do sada nikakav iznos po tom osnovu nije uplaćen
SRTD Ramske vode.
Planovi rada ovog društva, osim zaštite ribljeg fonda, su u pravcu razvoja ribolovnog turizma i
ribolovne rekreacije kroz razne promocije, označavanje ribolovne zone, uspostava ribarskih
kampova i osiguranje infrastrukture u kampu za normalan boravak i kampiranje.
Plan je raditi na čišćenju i zaštiti okoliša odnosno vodotoka i akumulacija, osigurati redovno
poribljavanje voda od strane Elektroprivreda, što je zakonska obveza.
Na Ramskom jezeru održano je više natjecanja u sportskom ribolovu od kojih je najznačajnije
Kup Jadransko-podunavskih zemalja u lovu šarana i amura na kojem su nastupile reprezentacije
Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Na Ramskom jezeru održano je drugo kolo
natjecanja u sportskom ribolovu Premijer lige BiH a planira se održati još jedno kolo Premijer
lige i jedno kolo Federacije BiH u disciplini lov šarana i amura, što je još jedan vid promocije
ribolova odnosno promocije turizma na području općine Prozor-Rama.
4. ZAKLJUČAK
Kako je rečeno, lov i ribolov su grane koje imaju i gospodarsko značenje, posebno za razvoj
turizma.
Općina Prozor – Rama podržava rad društava koji gospodare lovištem i ribolovnim vodama te
tako potiče razvoj ovih gospodarskih grana.
Na području ove općine postoje preduvjeti za dalji razvoj lova i ribolova. Od društava koji se
bave turističkom djelatnošću očekuje se bolje korištenje postojećih resursa vezanih za lov i
ribolov.
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