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На основу одредаба члана 15. Закона о шумама, a у вези са одредбама
чланам 120. Закона о шумама („Службени гласник РС“ број 30/2010) и члана 36.
Статута, а у смислу одредаба члана 65. Закона о дивљачи и ловству („Службени
гласник РС“, број 18/2010), Правилника о условима и начину организовања лова,
изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца Дозволе за лов
крупне дивљачи и Дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца
Извештаја о извршеном лову („Службени гласник РС“, брoj 44/2010), Правилника о
мерама безбедности у ловишту („Службени гласник РС“, брoj 76/2011), Правилника о
проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС“, брoj
9/2012), Правилника о ловачким псима („Службени гласник РС“, брoj 80/2011),
Правилника о начину обележавања односно означавања граница и ловнотехничких
објеката у ловишту („Службени гласник РС“, брoj 76/2011), Управни одбор Јавног
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, на седници одржаној дана 28.03.2012.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА У ЛОВИШТИМА КОЈИМА ГАЗДУЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ“

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ (у даљем тексту:
Предузеће) овим правилником ближе уређује условe и начин организовања лова, време
трајања лова, мерe сигурности у лову, начин коришћења објеката у лову и контролу
ловљења дивљачи, у ловиштима којима газдује Предузеће.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА
1. Врсте лова и право на лов
Члан 2.
У ловиштима којима газдује Предузеће (у даљем тексту: ловишта) дивљач се
може ловити:
1) у туристичком лову;
2) узгојним одстрелом;
3) у случајевима предвиђеним законом којим се уређује ловство (у даљем
тексту: закон).
Члан 3.
Дивљач могу ловити лица која имају:
- ловну карту за текућу ловну годину;
- оружни лист за одговарајуће оружје;
- дозволу за лов издату у складу са овим правилником.
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Члан 4.
У туристичком лову дивљач могу ловити домаћи и инострани ловци који
поседују ловну карту за текућу ловну годину, oружни лист за одговарајуће ловачко
оружје и одређену дозволу за лов.
Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловнотуристичких услуга са Предузећем у обавези је да обезбеди ловну карту и дозволу за
лов иностраном ловцу, као и све друге документе за ловачко оружје и ловачке псе
иностраног ловца и извоз меса и трофеја дивљачи, у складу са одговарајућим
прописима.
Члан 5.
Узгојни одстрел врши запослени који је стекао лиценцу за обављање
стручних послова газдовања ловиштем (у даљем тексту: стручно лице) и запослени који
је стекао лиценцу за обављање ловочуварских послова (у даљем тексту: ловочувар).
Узгојни одстрел може вршити и друго лицe које испуњава услове из члана 3.
овог правилника, у пратњи стручног пратиоца, уз писмено одобрење генералног
директора Предузећа или извршног директора надлежног за послове ловства.
Стручни пратилац може бити стручно лице или ловочувар.
Члан 6.
У зависности од врсте дивљачи која се лови и броја учесника у лову, у
ловиштима Предузећа може се организовати:
- појединачни лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисице;
- групни лов ситне дивљачи;
- групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице.
Члан 7.
У појединачном лову крупне дивљачи, вука, шакала и лисице дивљач се
може ловити дочеком са земље или са чеке, прикрадањем, тражењем, дозивањем и из
запреге.
У групном лову ситна дивљач се лови пригоном, кружним ловом и
соколарењем, у ловиштима у којима је такав лов предвиђен ловном основом.
У групном лову дивље свиње, вука, шакала и лисице дивљач се лови
пригоном или погоном.
У групном лову учествују најмање 3, а највише 20 ловаца.
2. Начин организовања лова
Члан 8.
Стручно лице у делу Предузећа на чијој територији је ловиште, у обавези је
да обезбеди стручног пратиоца:
- за сваког ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу;
- за сваког ловца у групном лову на дивљу свињу, вука, шакала и лисицу;
- за сваку групу ловаца у лову на ситну дивљач.
Члан 9.
Стручно лице, најмање 48 сати пре издавања Дозволе за лов, у обавези је да
најаву лова, у писменој форми, достави надлежном сектору за послове ловства и
надлежном ловном и ветеринарском инспектору.
Стручно лице не може издати Дозволу за лов, ако није добило сагласност
надлежног сектора за послове ловства.
Члан 10.
Стручно лице пре издавања Дозволе за лов у обавези је да упозна сваког
учесника у лову о:
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- начину организовања и реализације лова;
- времену трајања лова;
- обавезама и одговорностима учесника у лову;
- мерама сигурности у лову;
- начину коришћења објеката у лову;
- поступању са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима;
- ценама одстрела и меса одстрељене дивљачи;
- ценама услуга у лову.
Пре издавања Дозволе за лов, сваки учесник у лову потписује изјаву да је
упознат са условима и начином организовања лова.
Члан 11.
Пре почетка лова стручни пратилац у обавези је да:
- изврши проверу исправности и врсту оружја, муниције и опреме за лов;
- изврши проверу ловне карте, оружног листа и идентификационе картице
ловачког пса ако се исти користи у лову;
- упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, начином лова, делом
ловишта у којем се лов обавља, мерама сигурности и времену завршетка лова.
Члан 12.
У лову на ситну дивљач и у групном лову крупне дивљачи, вука, шакала и
лисице, група ловаца се састаје на зборном месту, одакле полази у лов и на које се
враћа након завршетка лова.
По завршетку, учесници лова се враћају на зборно место где је стручни
пратилац у обавези да прикупи све потребне податке за попуњавање Извештаја о
извршеном лову.
3. Дозвола за лов
Члан 13.
Врсте дозвола за лов су:
- Дозвола за лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисице;
- Дозвола за лов ситне дивљачи;
- Дозвола за групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице.
Члан 14.
Предузеће издаје дозволе за лов из члана 13. овог правилника, чији су
садржина, облик и величина утврђени подзаконским актом и са заштитом од
фалсификата и злоупотребе.
Члан 15.
У Дозволу за лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисице уписује се:
- назив ловишта и назив корисника ловишта;
- име и презиме ловца;
- место пребивалишта и адреса;
- регистарски број ловне карте;
- врсту ловне карте;
- број оружног листа и калибар ловачког оружја;
- податке о врстама крупне дивљачи и њиховом полу, старосној класи,
трофејној вредности и броју јединки;
- бројеве маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са
места одстрела;
- датум важења и датум издавања Дозволе за лов.
Дозвола за лов се попуњава у три истоветна примерка, а потписују је
стручни пратилац, стручно лице и ловац.
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Један примерак Дозволе задржава стручни пратилац, један примерак се
издаје ловцу, а један примерак остаје у евиденцији дела Предузећа.
Члан 16.
У Дозволу за лов ситне дивљачи уписује се:
- назив ловишта и назив корисника ловишта;
- име и презиме стручног пратиоца групе ловаца у лову на ситну дивљач;
- место пребивалишта и адреса;
- регистарски број ловне карте;
- врсту ловне карте;
- број оружног листа и калибар ловачког оружја;
- одобрени број ловаца у групи и регистарске бројеве ловних карата свих
ловаца из те групе;
- врста ситне дивљачи и број јединки;
- бројеве маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са
места одстрела које се задужују (од броја - до броја);
- датум важења и датум издавања Дозволе за лов.
Дозвола за лов се попуњава у три истоветна примерка, а потписује је
стручни пратилац, стручно лице и вођа групе ловаца.
Један примерак Дозволе задржава стручни пратилац, један примерак се
издаје ловцу, а један примерак остаје у евиденцији дела Предузећа.
Члан 17.
У Дозволу за групни лов дивље свиње, вука, шакала и лисице уписује се:
- назив ловишта и назив корисника ловишта;
- име и презиме ловца, односно вође групе ловаца у групном лову дивље
свиње, вука, шакала и лисице;
- место пребивалишта и адреса;
- регистарски број ловне карте;
- врсту ловне карте;
- број оружног листа и калибар ловачког оружја;
- одобрени број ловаца у групи и регистарске бројеве ловних карата свих
ловаца из те групе;
- врста дивљачи и број јединки;
- бројеве маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са
места одстрела;
- датум важења и датум издавања Дозволе за лов.
Дозвола за лов се попуњава у три истоветна примерка, а потписују је
стручни пратилац, стручно лице и вођа групе ловаца.
Један примерак Дозволе задржава стручни пратилац, један примерак се
издаје ловцу, а један примерак остаје у евиденцији дела Предузећа.
Члан 18.
Дозвола за лов крупне дивљачи, вука, шакала и лисице, Дозвола за групни
лов дивље свиње, вука, шакала и лисице, као и Дозвола за лов ситне дивљачи издаје се
за период важења до 7 дана за ловце који учествују у туристичком лову, односно до 30
дана за ловце који врше узгојни одстрел.
4. Извештај о извршеном лову
Члан 19.
По завршеном лову стручни пратилац у року од 12 сати мора попунити
образац Извештаја о извршеном лову и то:
- назив ловишта, ловног ревира, датум обављања лова, време почетка и
завршетка лова;
OPRPravilnikONacinuOrganizovanjaLova

4

- бројеве задужених маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре
померања са места одстрела;
- табелу у коју се уписују регистарски број ловне карте ловца, врста
одстрељене дивљачи, пол, старосна класа, број одстрељене дивљачи, бројеви
искоришћених маркица за обележавање дивљачи;
- податке из родовника и потврде о употребљивости у лову или број
идентификационе картице ловачког пса;
- врсту рањене а непронађене дивљачи у лову, њен пол, старосну класу и
њену процењену тежину односно трофејну вредност у природи.
Извештај о извршеном лову, чија је садржина утврђена подзаконским актом,
попуњава се у три истоветна примерка, а потписују га стручни пратилац, руководилац
Службе за ловство или Службе за ловство и рибарство (у даљем тексту: Служба) или
други запослени у делу Предузећа.
Један примерак Извештаја задржава стручни пратилац, један се даје
финансијској служби дела Предузећа, као основ за обрачун и фактурисање извршеног
лова, а један примерак остаје у евиденцији Извештаја о извршеном лову.
5. Коришћење ловачких паса
Члан 20.
Лов ситне дивљачи и групни лов дивље свиње, вука, шакала и лисице може
се организовати уз коришћење ловачких паса, који морају имати родовник и потврду о
употребљивости у лову или идентификациону картицу издату на основу родовника и
потврде о употребљивости у лову.
Стручни пратилац је у обавези да пре почетка лова провери
идентификациону картицу ловачког пса и податке из идентификационе картице
евидентира у Извештај о извршеном лову.
Члан 21.
Ловачки пас који има положен испит у раду на крвном трагу користи се за
препознавање и праћење крвног трага крупне дивљачи или крупне звери рањене у
појединачном лову, односно за препознавање и праћење крвног трага дивље свиње
или крупне звери рањене у групном лову.
III ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЛОВА
Члан 22.
У складу са подзаконским актом дивљач се не лови:
- у време када је видљивост знатно смањена, услед магле, јаке кише,
невремена и осталих елементарних непогода;
- ноћу, један сат пре изласка и један сат после заласка сунца, осим када се
лови дивља свиња, вук, лисица и медвед;
- у осталим случајевима предвиђеним Законом о дивљачи и ловству.
IV МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЛОВИШТИМА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23.
Служба у делу Предузећа лов дивљачи неће дозволити:
- лицу које не поседује документа из члана 3. овог правилника;
- лицу којем је ловна карта изгубљена или трајно оштећена (поцепана,
похабана тако да недостају поједини делови или се подаци са ловне карте не могу јасно
очитати);
- лицу које је под утицајем психоактивних супстанци (алкохол, наркотици и
слично);
- лицу које нема одговарајуће оружје и муницију за лов одређене дивљачи у
складу са чланом 23. овог правилника.
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Члан 24.
У циљу спровођења превентивних мера безбедности и сигурности, као и
мера за спречавање других штета у ловишту за време организованог лова Служба дела
Предузећа у обавези је да:
- прати епизоотиолошку ситуацију у ловишту и окружењу;
- прати радове у шумарству, пољопривреди и осталим активностима које се
спроводе у ловишту и околини;
- изграђује, обележава и одржава исправним и функционалним ловно
техничке објекте на начин којим се њихово коришћење чини безбедним и сигурним за
учеснике лова и остала физичка и правна лица која врше активности у границама
ловишта;
- обезбеди услове за добру прегледност терена приликом осматрања и лова
дивљачи;
- обезбеди одговарајући простор за пробни хитац код лова оружјем са
олученим цевима;
- припреми и држи безбедним део ловишта у којем је планирано обављање
ловних активности;
- упозна сваког ловца о мерама безбедности којих су дужни да се
придржавају у ловишту;
- предузима мере за заштиту и безбедност живота, здравља и имовине
учесника у лову, као и правних и физичких лица која се налазе у ловишту, а не
учествују у лову приликом вршења лова;
- искључи из лова лице или лица за која утврди да се не понашају у складу
са прописима који уређују послове ловства и ловачком етиком;
- спречава, сузбија и гаси пожаре у ловишту и око њега;
- предузима остале мере безбедности у ловишту и у лову.
Члан 25.
Дивљач је дозвољено ловити искључиво ловачким оружјем и ловачком
муницијом, и то:
1) европског јелена и дивљу свињу осим подмлатка оружјем са олученим
цевима са калибром 7 mm и већим а тежином зрна не лакшим од 9 g;
2) дивљу свињу и оружјем са неолученим цевима, а муницијом са
јединачном куглом;
3) јелена лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозу, осим
подмлатка ових врста са оружјем олучених цеви калибра не мањег од 6,2 mm а зрном
не лакшим од 6 g;
4) срну и подмладак из тачака 1. и 3. овог члана оружјем са олученим
цевима калибра не мањег од 5,6 mm и тежином зрна не лакшим од 3,50 g;
5) дивљу гуску оружјем са неолученим цевима сачмом пречника 4,004,50mm;
6) зеца, фазана, дивљу патку оружјем са неолученим цевима сачмом
пречника 3,00-3,50 mm;
7) јаребицу, дивљег голуба, грлицу, гугутку, креју, свраку, шљуку, куну,
ондатру оружјем са неолученим цевима сачмом пречника 2,00-2,50 mm;
8) препелицу и бекасину оружјем са неолученим цевима сачмом пречника
1,75-2,59 mm;
9) вука, шакала и јазавца оружјем са неолученим цевима сачмом пречника
4,00-5,00 mm;
10) лисицу и дивљу мачку оружјем са неолученим цевима сачмом пречника
3,50-4,00 mm.
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Члан 26.
Ловачким оружјем и опремом се мора руковати опрезно и одговорно.
Приликом доласка на место лова, преласка на друго место, кратког
престанка лова, боравка у групи на отвореном простору и у затвореним просторијама,
оружје мора бити испражњено и отворено у зависности од врсте оружја (отворен
затварач или преломљена пушка).
Пушка се пуни окренутих леђа учесницима лова, тако што се цев држи
укосо, усмерена на горе или на доле.
Није дозвољено пуцати летећу дивљач у ниском лету, као ни дивљач која се
креће ка другим лицима.
Није дозвољено пуцати дивљач на води, леду и тлу, а у смеру других лица.
Пре почетка лова, сваки ловац мора бити упознат са позицијом суседних
ловаца и упозорен у којим правцима сме да пуца дивљач.
У групном лову, дивљач се не сме пратити оружјем све док не пређе линију
постављених ловаца.
Убрзач окидања (шнелер) се не сме користити у групном лову.
Дивљач се не сме осматрати нишанским оптичким уређајем постављеним на
оружје.
Приликом ношења оружја рука се не сме држати на устима цеви.
После пада оружја на тло, проласка кроз густиш, као и за време снежних
падавина, цев оружја се мора контролисати од евентуалних зачепљења.
Ловац не сме напустити место лова без одобрења стручног пратиоца.
Приликом учешћа у кружном лову и у лову пригоном, оружје се носи
усмерено укосо, горе или доле.
V ОБЈЕКТИ ЗА ЛОВ И ДРУГИ ЛОВНОТЕХНИЧКИ
ОБЈЕКТИ У ЛОВИШТУ
Члан 27.
Сви објекти за лов и други ловнотехнички објекти (у даљем тексту: објекти)
у ловиштима Предузећа морају бити обележени у складу са одредбама подзаконског
акта.
Члан 28.
Служба је у обавези да редовно, а посебно пре почетка најављеног лова
контролише исправност свих објеката у ловишту и да све уочене недостатке отклони у
што краћем року и доведе их у исправно стање пре извођења лова.
Члан 29.
Дезинфекција хранилишта, простора око хранилишта и хватаљки, мора се
спроводити 2 пута у току године (у пролеће и у јесен).
Хранилишта и складишта се пред зимску сезону пуне храном у септембру
односно октобру месецу.
Служба редовно мора да контролише да ли у хранилиштима има довољно
хране, а посебно у време елементарних и метеоролошких непогода.
Члан 30.
Чеке се морају градити од природних материјала, који обезбеђују
стабилност, чврстину, безбедност и функционалност.
Приликом изградње чека, посебно се мора обратити пажња да линија
пуцања на буде усмерена у правцу путева и других објеката.
Лестве морају бити фиксиране и са рукохватом.
Чеке се морају одржавати у исправном и функционалном стању.
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