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           Обратили сте се овом Министарству пријавом  организовања лова у 
подручју захваћеним шумским пожаром и по вашој пријави републички 
шумарски и ловни инспектори извршили су инспекцијски надзор у Ловачком 
удружењу „Фазан“ из Врања. Tом приликом су сачинили записник број: 273-
324-48/2011-10 и у записнику  је констатовано  да је корисник  ловишта 
организовао лов 4.12., 11.12., и 18.12.2011. године на површинама ловишта где 
је дивљач била угрожена пожаром који је био од 2-5.12.2011. године. Из тог 
разлога против корисника ловишта је поднета пријава Основном јавном 
тужилаштву у Врању. Уједно је Ловачком удружењу „Фазан“ из Врања 
наложено да обустави сваки лов на површинама које су опожарене а на делу 
површина које нису опожарене смањен је обим лова. Такође је наложено 
кориснику ловишта да у делу ловишта у којем је дошло до миграције дивљачи 
повећа обим прихране те дивљачи са роком извршења одмах. 

Републички шумарски и ловни инспектори су извршили инспекцијски 
надзор у Ловачком удружењу „Сокол“ из Босилеграда и том приликом су 
сачинили записник број: 273-324-47/2011-10, у којем су констатовали одређене 
недостатке у донетом Годишњем плану газдовања ловиштем за ловну 2011/2012 
годину и то у делу плана гајења крупне дивљачи, срнеће и дивље свиње и плану 
гајења јаребице камењарке. Из тог разлога је привремено забрањен лов у овом 
ЛУ до отклањања тих недостатака. Такође је наложено кориснику ловишта да 
због пожара који је  захватио део ловишта редукује план одстрела и да у делу 
ловишта у којем је дошло до миграције дивљачи повећа обим прихране те 
дивљачи. Рок за извршење наложених мера је одмах. 
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