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 На основу Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 
50/13), Закона о оружју и муницији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 26/16) и 
Статута ЛСРС, a преко свог тијела Комисије за ловно стрељаштво, Управни одбор 
Ловачког савеза Републике Српске (у даљем тексту ЛСРС), доноси, 
 
 

ПРАВИЛНИК О ЛОВНОМ СТРЕЉАШТВУ СА ПРОПОЗИЦИЈАМА 
 
 

ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ МЕТА  
 
 
 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
Овим Правилником регулише се подручје ловног стрељаштва са циљем јединственог 
приступа и његовог развоја на подручју цијеле Републике Српске. Правилник са 
пропозицијама се примјењује током такмичења у ловном стрељаштву, при оспособљавању 
ловаца приправника, увјежбавању такмичара и приликом утврђивања и контроле 
исправности, тачности и прецизности ловачког оружја прије отпочињања сезоне лова, 
одласка у лов и такмичења.  
 

Члан 2. 
(Значење појмова) 

 
Поједини појмови коришћени у овом Правилнику имају следеће значење: 
1)  Пушке са изолученом цијеви су пушке чија је унутрашњост цијеви спирално, уздужно 

избраздана жљебовима. У смислу овог правилника, то су ловачки карабини. Користе се 
за гађање непокретних и покретних мета. 

2)  Непокретна мета је силуета срндаћа постављена на фиксирани носач мете. 
3)  Покретна мета је силуета вепра или вука у трку постављена на носач мете који се креће 

лијево-десно у односу на правац гађања. 
 

Члан 3. 
(Куп Републике Српске) 

 
1)  Ловачки савез Републике Српске организује такмичење у гађању непокретних и 

покретних мета. 
2)  Финално такмичење назива се Куп Републике Српске. 
3)  Куп Републике Српске одржава се једном годишње. 
4)  Учесници Купа у појединачном и екипном такмичењу се квалификују путем 

предтакмичења по такмичарским групама.  
 

Члан 4. 
(Такмичарске групе) 

 
1) Предтакмичења се организују по такмичарским групама тј. регијама ЛСРС: 
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 Семберска регија, 
 Санско-Унска регија, 
 Добојско-Модричка регија, 
 Мотајичко-Лијевчанска регија,  
 Бањалучка регија,  
 Бирачка регија, 
 Старохерцеговачка регија, 
 Херцеговачка регија, 
 Сарајевско-Романијска регија и 
 Мркоњићка регија. 

 
2)  На предтакмичење по такмичарским групама једно ловачко удружење може пријавити 

до двије екипе. 
3)  Екипа се састоји од три члана. 
 

Члан 5. 
(Квалификације за Куп Републике Српске) 

 
1) Такмичари двије првопласиране екипе на предтакмичењу по такмичарским групама 

остварују право учешћа на Купу Републике Српске у екипној и појединачној 
конкуренцији.  

2) Такмичар - првак у појединачној конкуренцији на предтакмичењу по такмичарским 
групама остварује право учешћа на Купу Републике Српске у појединачној 
конкуренцији, уколико његова екипа не освоји једно од прва два мјеста.  

 
Члан 6. 

(Учесници такмичења) 
 

Учесници такмичења морају бити пуноправни чланови ловачких удружења чланица 
ЛСРС, у складу са Статутом ЛСРС и Законом о ловству Републике Српске. 
 

Члан 7. 
(Обавезе органа и такмичара на стрелишту) 

 
Организатори такмичења, руководилац гађања и његов замјеник, судије, обезбеђење и 
такмичари дужни су да поштују правилник и пропозиције за такмичења у ловном 
стрељаштву и мјере безбједности у руковању оружјем. 
 

Члан 8. 
(Начин одређивања мјеста и времена одржавања такмичења и органа на стрелишту) 

 
1)  Мјесто и врјеме одржавања предтакмичења по такмичарским групама, као и 

руководиоца гађања, замјеника руководиоца гађања и судије, одређује Савјет регије. 
2)  Мјесто и врјеме одржавања Купа Републике Српске одређује Управни одбор ЛСРС 

жрјебом или на бази пријаве. 
3)  Руководиоца гађања, замјеника руководиоца гађања и судије на Купу Републике 

Српске одређује Комисија за ловно стрељаштво. 
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Члан 9. 
(Мјере безбједности) 

 
Током ловно-стрељачких активности морају се достићи и спровести све неопходне мјере 
безбједности по присутна лица и имовину. У том смислу носиоци активности дужни су 
остварити активну сарадњу са органима Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске (у даљем тексту МУП РС), а преко органа на стрелишту отклањати евентуалне 
опасности и неправилности приликом такмичења. 
 

Члан 10. 
(Одговорност за безбједносне услове) 

 
За све безбједносне услове на такмичењима одговорна су ловачка удружења у чијем 
ловишту се такмичење изводи. Удружења су дужна да предузму све радње како до 
нежељених посљедица не би дошло: потребне мјере обезбјеђења стрелишта 
(обиљежавање стрелишта и постављање осматрача), добијање дозволе за организовање 
такмичења, позивање органа МУП РС на такмичење, обавјештавање локалног 
становништва и остало.  
 

Члан 11. 
(Начин саопштавања мјера безбједности) 

 
1)  Руководилац гађања на стрелишту дужан је да непосредно пред такмичење саопшти 

мјере безбједности на стрелишту и пропозиције за такмичење.  
2)  Гађање не може почети ако нису прочитане мјере безбједности такмичарима или 

извршиоцима гађања. 
 

Члан 12. 
(Казнене одредбе) 

 
Сва лица која су присутна на такмичењима у ловном стрељаштву која организују ловачка 
удружења уз помоћ ЛСРС су дужна да се понашају достојанствено, културно и у складу са 
одредбама Закона о оружју и муницији, а што се нарочито односи на такмичаре. У случају 
кршења реда и дисциплине услед чега се угрожавају имовина, безбједост и животи људи 
присутних на такмичењу, организатор као и сва лица која су присутна су обавезна да 
реагују како би се та опасност отклонила. Уколико такмичар крши Пропозиције за 
такмичење у ловном стрељаштву, рукује оружјем тако да оно угрожава имовину, 
безбједност и животе људи може бити кажњен. Казну изриче руководилац гађања уз 
сагласност судија. 
Казне су: 
1) опомена и 
2) дисквалификација, удаљење са такмичења и пријава органима МУП РС по потреби. 
 

Члан 13. 
(Служба хитне помоћи) 

 
За гађања у дисциплинама из изолучених цијеви ОБАВЕЗНО је присуство службе хитне 
помоћи, тј. медицински техничар и возач са санитетским возилом и потребном опремом и 
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санитетским материјалом за указивање прве помоћи и збрињавање у случају повреда и 
рањавања. 
 

Члан 14. 
(Оружје) 

 
Такмичар који се такмичи на стрељачким такмичењима у организацији ловачких 
удружења ЛСРС користи ловачко оружје за које мора посједовати важећу исправу 
(оружни лист) која гласи на његово име. Забрањена је послуга оружја и муниције од 
других такмичара. 
 

Члан 15. 
(Извјештај са такмичења) 

 
1)  Послије завршетка предтакмичења, руководилац гађања прави извјештај који нодноси 

предсједнику Комисије за ловно стрељаштво. 
2)  Послије завршетка Купа Републике Српске, руководилац гађања подноси извјештај 

предсједнику ЛСРС. Саставни дио овог извјештаја је списак утрошка новчаних 
средстава. 

 
Члан 16. 

(Извјештај са такмичења) 
 

1)  Трошкове организације предтакмичења сносе удружења, екипе и учесници такмичења. 
2)  Трошковник одређују удружења, екипе и учесници у такмичењу прије почетка 

такмичења. 
3)  Трошкове организације Купа Републике Српске сноси ЛСРС. 
 

Члан 17. 
(Друге ситуације које правилник не предвиђа) 

 
Ако током такмичења насатну ситуације које правилник не предвиђа о њима одлучује 
руководилац такмичења и судије. Руководилац такмичења и судије дужни су приложити 
посебан записник о насталој ситуацији и образложити своје одлуке.   
 

Члан 18. 
(Пропозиције за гађање непокретних и покретних мета) 

 
Пропозиције за гађање непокретних и покретних мета су саставни дио овог правилника. 
 

Члан 19. 
(Прелазне одредбе) 

 
Овај правилник ступа на снагу по његовом усвајању од стране Упрабног одбора ЛСРС. 
 
 
 
Усвојен на Управном одбору ЛСРС у Власеници, дана  03.05.2017. године. 
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ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ГАЂАЊЕ НЕПОКРЕТНЕ МЕТЕ  

Овим пропозицијама се утврђују услови који морају бити задовољени у спровођењу 
такмичења у ловном стрељаштву, дисциплина НЕПОКРЕТНА МЕТА (СРНДАЋ), у 
организацији ловачких удружења ЛСРС. 

ОРУЖЈЕ:  Дозвољен је наступ само ловачким оружјем, најмањег калибра који је 
дозвољен по Закону о ловству. Од нишанских справа је могуће користити само оптички 
или механички нишан. 

МУНИЦИЈА:  Дозвољено је коришћење само ловачке муниције. Употреба спортске 
муниције је забрањена. Избор марке произвођача муниције је слободан. 

МЕТА:  Мету чини силуета срндаћа, са пољима која се елипсасто пружају од плећке 
према осталим дијеловима тијела,  у зависности од вриједности поготка са ловног 
становишта. Мета се мора  налазити на 100 метара од ловца - стријелца, бочно окренута ка 
њему.  

НАСТУП: 

1)  Редосљед наступа се одређује на основу редосљеда пријављивања за такмичење, а 
крајњи рок за пријаву је један сат након почетка наступа првог такмичара у тој 
дисциплини.  

 
2)  Ограничава се један наступ на такмичењу. За појединачно такмичење узима се резултат 

појединаца остварен у екипном такмичењу. Један такмичар може гађати само за једну 
екипу. 

3)  Гађа се са 4-10 метака, из стојећег става, без коришћења наслона и без пробних метака. 
Вријеме за гађање је 2-7 минута, у зависности колико метака се гађа.  

4)  Уколико то захтијева, сваком ловцу - стријелцу се мора омогућити увид у погодак 
након сваког испаљеног хица, било путем оптичке справе или уз помоћ помоћника са 
стране, или одједном свих погодака одласком до мете. 

5)  Стријелцу у чију мету је грешком гађано, ако не може да се одреди који погодак је 
вишак (исти калибар!) одузима се најмањи погодак. Уколико се гађа више метака од 
предвиђеног броја, одузимају се најбољи погоци (не узимају се у обзир), а за сваки 
више испаљени метак такмичар се кажњава са два поена одузимања од укупног збира. 

6)  Уколико се гађа у туђу мету, рачуна се промашај без обзира на вриједност поготка.  

7)  а) У појединачној конкуренцији, уколико постоји више стријелаца са истим бројем 
поена, врши се распуцавање по један метак, све до појаве разлике.  

б)  Распуцава се само за прва три мјеста.  
в)  Од трећег мјеста остала мјеста се дијеле, ако више учесника има исти број поена.   

8)  а) Екипни резултат чини збир погодака сва три стријелца у екипи. 
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б) У случају да екипа има исти резултат, узима се у обзир резултат првог стрјелца на 
пријавној листи екипе. 

в)  Ако поступак из става б) не даје резултат, узима се резултат другог стријелца на 
пријавној листи екипе. 

г)  Ако поступак из става в) не даје резултат, узима се резултат трећег стријелца на 
пријавној листи екипе. 

д)  Ако поступак из става г) не даје резултат, приступа се екипном распуцавању 4-10 
метака по стрјелцу. 

ђ)  Распуцава се само за прва три мјеста. Од трећег мјеста остала мјеста се дијеле, ако 
више учесника има исти број поена.   

9)  Није дозвољено коришћење стрељачке опреме, изузев: антифона (слушалице), капе и 
наочара. Стријелац излази на ватрену линију пристојно одјевен и обувен, (не може у 
папучама, мајици без рукава и шорцу). 

10) Сва спорна питања која могу настати у току гађања рјешавају судије и то одмах.  

11) У случају застоја на оружју или ма ког другог разлога за прекид за који ловац није 
крив, продужава му се трајање гађања за онолико колико му је преостајало времена у  
моменту прекида. Ненапуњена, закочена пушка или пушка на којој није активиран  
механизам за окидање помоћу затварања затварача, тзв. грешка ловца, не сматра се 
оправданим застојем. 

12) Цијена учешћа - котизације за наступ једног такмичара не може бити већа од 10 КМ, 
рачунајући ту и ручак по једном дану.  

13) Екипно учешће се условљава пријавом екипе под именом ловачког удружења, као и 
обавезним чланством у том ловачком удружењу. Екипу сачињавају три члана. 

14) Приступањем такмичењу сматра се да су сваком такмичару познати чланови овог 
правилника као и прописи самог такмичења те да их он прихвата.    
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ПРОПОЗИЦИЈЕ  ЗА ГАЂАЊЕ ПОКРЕТНЕ МЕТЕ  

Овим Пропозицијама се утврђују ближи услови који морају бити задовољени у 
спровођењу такмичења у ловном стрељаштву, дисциплина ПОКРЕТНЕ МЕТЕ (ВЕПАР 
или ВУК У ТРКУ) у организацији ловачких удружења ЛСРС. 

ОРУЖЈЕ: Дозвољен је наступ само са ловачким пушкама, најмањег калибра који је 
прописан по Закону о ловству, уз могућност коришћења механичког и оптичког нишана. 

МУНИЦИЈА: Дозвољено је гађање ловачком муницијом, чији је избор марке 
произвођача слободан. Употреба спортске муниције није дозвољена. 

МЕТА:  Мету представља силуета вепра или вука у трку у природној величини, са 
пољима са центром у плећки, која се елипсасто пружају по тијелу дивљачи у зависности  
од вриједности погодка са ловног становишта. Мета мора да се налази на 80-100 метара од 
ватрене линије. Брзина њеног кретања је 2-5 метара у секунди, а дужина којом се креће 
мета треба да је најмање 15 метара. Мета се може  кретати у само једном правцу (било 
којем - лево или десно), а може и у оба. 

НАСТУП: 

1)  Редосљед наступа такмичара се одређује на основу редосљеда пријављивања за 
такмичење, а крајњи рок за пријаву је један сат након почетка наступа првог такмичара. 

2)  Ограничава се један наступ на такмичењу. За појединачно такмичење узима се резултат 
појединаца остварен у екипном такмичењу. Један такмичар може гађати само за једну 
екипу.  

3)  Гађа се укупно шест метака без пробних метака. Гађа се из стојећег става, без наслона, 
са пушком ван згиба рамена прије појаве мете,  кундак мора бити испод пазуха, 
односно убацивање пушке у раме мора бити извршено тек послије појаве мете. У току 
кретања мете у једном правцу се може испалити само један метак. 

4)  Стријелац сам даје знак за могућност кретања мете.  

5)  У случају застоја на оружју или ма ког другог разлога за прекид за који ловац није крив, 
продужава му се трајање гађања за онолико колико му је преостајало времена у  
моменту прекида. 

6)  Ненапуњена, закочена пушка или пушка на којој није активиран  механизам за окидање 
помоћу затварања затварача, тзв. грешка ловца, не сматра се оправданим застојем. 

7) а) У појединачној конкуренцији, уколико постоји више стријелаца са истим бројем 
поена, врши се распуцавање по један метак, све до појаве разлике.  

б)  Распуцава се само за прва три мјеста.  
в)  Од трећег мјеста остала мјеста се дијеле, ако више учесника има исти број поена.   

8)  а) Екипни резултат чини збир погодака сва три стријелца у екипи. 
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б)  У случају да екипа има исти резултат, узима се у обзир резултат првог стрјелца на 
пријавној листи екипе. 

в)  Ако поступак из става б) не даје резултат, узима се резултат другог стријелца на 
пријавној листи екипе. 

г)  Ако поступак из става в) не даје резултат, узима се резултат трећег стријелца на 
пријавној листи екипе. 

д)  Ако поступак из става г) не даје резултат, приступа се екипном распуцавању шест 
метака по стрјелцу.   

ђ)  Распуцава се само за прва три мјеста. Од трећег мјеста остала мјеста се дијеле, ако 
више учесника има исти број поена.   

9)  Сва спорна питања која могу настати у току гађања рјешавају судије и то одмах. 

10) Није дозвољено гађање у стрељачкој опреми, осим антифона (слушалица), капе и 
наочара. Стријелац излази на ватрену линију пристојно одјевен и обувен (не може у 
папучама, мајици без рукава и шорцу). 

11) Цијена учешћа за наступ једног такмичара по дисциплини не може бити већа од 10 
КМ, рачунајући ту и ручак по једном дану. 

12) Екипно учешће се условљава пријавом екипе под именом ловачког удружења, као и 
обавезним чланством у том ловачком удружењу. Екипу сачињавају три члана. 

13) Приступањем такмичењу сматра се да су сваком такмичару познати чланови овог 
правилника као и прописи самог такмичења те да их он прихвата.    

 

 

 

 


