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Информација о стању у области ловства и рибарства је по програму рада Скупштине за јул 

2022. године. Прије него што се приступило изради информације затражено је од субјеката 

који газдују овим ресурсима да у писменој форми изложе проблематику са којом се 

сусрећу. У овој информацији су садржане информације, Ловачко удржење „БАКИЋ“ Фоча 

и Спортско-риболовно друштво „МЛАДИЦА“ Фоча. 

 

СТАЊЕ У ЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ „БАКИЋ“ 

Ловачко удружење „Бакић“ газдује и управља спортско-рекреационим ловиштем на већем 

дијелу општине Фоча. 

Структура површина ловишта је сљедећа: 

-    ораница    ...........................................................................................................            8.547 ха 

-    ливада и пашњака ......................................................................................                 20.261 ха 

-    вртова и воћњака ....................................................................................                      1.309 ха 

-    шуме, шикаре и шумско земљиште ..................................................                  46.710 ха 

-    голети крш ..........................................................................................................           1.012 ха 

-   остале водене површине ...................................................................................               487 ха 

-   остале површине ..................................................................................................            558 ха. 

 

ЛУ „ Бакић“ Фоча као највеће удружење грађања у нашој општини броји око 500 чланова 

(наводи се „око“ јер константно неки одлазе неки долазе ), доставља Вам информацију о 

раду за 2021 годину и до данашњег дана. 



Протекла 2021. година за разлику од претходне три године као и посладња у мандату 2018-

2022 протекла је у значајном напретку, смиривања тензија, неспоразума и судских спорова 

насталих послије избора 2018. годинe. 

Од ловних активности у протеклој години је у потпуности оргнизован лов у двије ловне 

сезоне и то: јун-јул лов на срндаћа и октобар-јануар лов на дивљу свињу и предаторе. 

Лов је протекао сасвим уредно, у потпуности се придржавајући годишњег плана газдовања 

који одобрава ресорно Министарство Владе РС и ловног календара. У току је ловна сезона 

на срндаћа јун-јул 2022 година и тече по плану. 

Велики проблем а посебно за наш скромни буџет причињава нам надокнада штете од 

дивљачи која се дешава на пољопривредним имањима сеоског становништа. 

Такође, горући проблем је криволов који се врши недозвољеним оружјем мимо 

ловних дана и ноћу, а против ког, са расположивом ловочуварском службом, због огроном 

простора на 78000 хектара немамо значајне резултате. 

Рјешење видимо у постављану што више надзорних камера, за чију набавку су добро 

дошле све донације, обзиром на наш буџет који се формира искључиво од ловачке 

чланарине. Уз употребу савремене технологије и сарадњу са полицијском управом Фоча , 

резултат неће изостати. 

У току редовне активности, заштите и прихране дивљачи, а у циљу смањења угрожавања 

пољопривредних усјева, редовно,  у складу са могућностима,  у ловиште ловци  износе со и 

зрнасту храну , аутоматске хранилице, како би се  дивљач задржала  у ловишту по даље од 

сеоских насеља. 

Контролисање и смањење броја штеточина и предатора,  чиме се штите и 

пољопривредна имања и стока,  посебно је изражео у зимским мјесецима,  што се може 

констатовати као трећа ловна сезона у години. 

Активности везане за комерцијални лов још увијек нису довољне и те активности 

треба интензивирати. Што се тиче друштвене активности, ловци су познати по ловачком 

дружењу. Између осталог треба истаћи и одржавање  ловачке вечери у мају ове године, кад 

се окупило скоро 300 ловаца и дружило до касно у ноћ, што је једна од потврда , да се 

након више година удружење консолидовало. 



У мају су одржани редовни избори за органе и представнике удружења За мандат 

2022-2026, са врло стабилном  већином. Скоро све одлуке су добиле подршку двотрећинске 

већине, а неке су усвојене и једногласно. 

Управни одбор је већински обновљен тако да је од 11 ланова 9 нових, што представља 

сасвим  природну смјену генерација. 

Што се тиче појединачних носиоца функција, за предсједника Скупштине изабран је 

Младен Ђајић, за предсједника Управног Одбора Никола Марић, за замјеника Веселин 

Живановић, за главног лововођу Здравко Тодовић итд. 

Ловачко удружење изражава спремност на потпуну сарадњу са локалном заједницом 

у сваком погледу. 

 

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ  РИБАРСТВА 

Спортско-риболовно друштво „Младица“ Фоча је члан Спортско-риболовног савеза 

Републике Српске са сједиштем у Бања Луци. СРД “Младица“ управља рибарским 

подручјем на територији општине Фоча на основу закљученог уговора са Министарством 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. 

По одлуци предсједника Скупштине друштва, сваке године се одржава редовна 

годишња скупштина друштва (30 делегата) на којој се усваја извјештај о раду и финансијски 

извјештај за претходну годину. 

Дана 15.07.2021. године одржана је редовна годишња и изборна скупштина на којој су 

између осталог усвојени Извјештај о раду и Финансијски извјештај за 2020. годину, као и 

избор Управног одбора (предсјдник и шест чланова), Надзорног одбора, Дисциплинске 

комисије, Предсједника и Потпредсједника Скупштине друштва. 

У 2021. години СРД“Младица“ Фоча је извршило порибљавање својих риболовних 

вода са млађи поточне пастрмке из програма „Ревитализација ријеке Дрине и њених притока- 

ХЕ Вишеград“ укупне тежине 300 кг. Порибљавање је извршено 19.07.2021. године са 300 кг 

поточне пастрмке дужине 12-15 цм.  

Порибљени су Јошанички поток, Слатински поток, Ћехотина, Бистрица, Сутјеска,  

Бјелава и др.  Организована је петодневна „Мала школа риболова 2021“ за пионире и том 



приликом су подијељене чланске карте и риболовни прибор за 16 полазника (14 дјечака и 2 

дјевојчице) мале школе риболова. 

У току 2021. године, СРД-у „Младица“ Фоча годишњу чланарину за спортски 

риболов је уплатило 116 риболоваца (чланова) различитих старосних група. Поред 

годишњих дозвола издато је укупно 130 дневних, седмичних и мјесечних дозвола за 

спортски риболов. 

Одржано је и друштвено такмичење у дисциплини „Лов рибе удицом на пловак“ у 

категоријама јуниори (три такмичара) и сениори (10 такмичара),а побједницима у обје 

категорије су додијељене вриједне награде. 

Чланови који су освојили прва три мјеста на друштвеном такмичењу су учествовали 

на такмичењима које организује Спортско-риболовни савез Републике Српске и друштва 

чланице Савеза, као и друштва из сусједних општина из Федерације Босне и Херцеговине. 

- Прво првенство Републике Српске у СПИН дисциплини (Лов рибе умјетним матицама са 

обале 2021. године) на ријеци Жељецници (општина Источно Сарајево), 

- Куп дринских градова 2021. године на ријеци Дрини у дисциплини лов рибе удицом на 

пловак, општина Братунац, 

- Шкобаљијада 2021. године у дисциплини лов рибе удицом на пловак, општина Братунац, 

- Куп Републике Српске на ријеци Дрини у дисциплини лов рибе удицом на пловак, општина 

Вишеград, 

- Младичарски куп на ријеци Дрини у дисциплини лов рибе умјетним мамцима са обале, 

општина Устиколина. 

На поменутим такмичењима изостали су значајнији резултати. 

СРД “Младица“ Фоча је организовао у децембру „ХУКО-ХУКО КУП 2021 – лов младице 

вјештачким мамцима са обале“ на ријеци Дрини на које је било пријављено 100 такмичара из 

земаља бивше Југославије и Европе али је због лоших хидролошких услова такмичење 

одгођено. 



У циљу заштите рибљег фонда и његовог очувања, СРД “Младица“ је преко своје 

рибочуварске службе која броји једног рибочувара стално запосленог, три волонтера 

рибочувара и уз ангажовање чланова друштва, у великој мјери онемогућило криволов на 

подручју којим газдује, првенствено у вријеме мријеста свих рибљих врста, а посебно рибље 

врсте шкобаљ. Друштво је организовало даноноћно дежурство на мријестилиштима ради 

спречавања недозвољеног и масовног излова поменуте рибље врсте. Приликом дежурства 

имали су подршку ПУ Фоча. 

 

                                                  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

. 

 


