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На основу одредаба члана 15. Закона о шумама, a у вези са одредбама члана
120. Закона о шумама („Службени гласник РС“ број 30/2010) и члана 36. Статута, а у
смислу одредаба члана 67. став 5. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“, број 18/10), Закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству („Службени
гласник РС“ број 30/10), Правилника о ветеринарско–санитарним условима, односно
општим и посебним условима за хигијену хране која морају да испуњавају објекти за
промет одстрељене дивљачи, као и начину вршења службене контроле одстрељене
дивљачи („Службени гласник РС“, број 68/10), Правилника о начину разврставања и
поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско–
санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање
споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и
самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник
РС“, број 31/11), Правилника о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и
посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене
хране, животињског порекла („Службени гласник РС“, број 25/11), Правилника о
условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја
дивљачи, као и о начину вођења евиденције („Службени гласник РС“, број 16/2012),
Управни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, на седници
одржаној дана 28.03. 2012. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПАЊУ СА УЛОВЉЕНОМ И УГИНУЛОМ ДИВЉАЧИ
И ЊЕНИМ ДЕЛОВИМА У ЛОВИШТИМА КОЈИМ ГАЗДУЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ“

Члан 1.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ (у даљем тексту:
Предузеће), овим правилником утврђује поступање са одстрељеном дивљачи и њеним
деловима, начин обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, начин
попуњавања и издавања пропратнице и трофејног листа, начин вођења евиденције о
издатим пропратницама, трофејним листовима и трофејима дивљачи, као и поступање
са угинулом дивљачи.
Члан 2.
Руководилац Службе за ловство односно Службе за ловство и рибарство у
делу Предузећа (у даљем тексту: Служба) у којем се организује лов, у обавези је да 48
сати пре почетка лова на крупну дивљач о истом обавести надлежног ветеринарског
инспектора или ветеринарску станицу, како би се уловљена дивљач и трофеји дивљачи
ставили у промет.
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Члан 3.
Уловљена дивљач и трофеји дивљачи могу се ставити

у промет само

уколико:
1) су обележени евиденционом маркицом за обележавање уловљене
дивљачи (у даљем тексту: маркица);
2) је извршена службена контрола одстрељене дивљачи и трофеја дивљачи,
у складу са прописима којима се уређује ветеринарство (у даљем тексту: службена
контрола);
3) је извршено вађење унутрашњих органа одстрељене крупне дивљачи пре
померања са места одстрела и њихово паковање у пластичну кесу у складу са
прописима којима се уређује ветеринарство од стране лица које врши стручне послове
газдовања ловиштем или ловочувара (у даљем тексту: стручни пратилац);
4) је обезбеђена документација која прати уловљену дивљач у промету, у
складу са прописима којима се уређује ловство и прописима којима се уређује
ветеринарство.
Члан 4.
Померање, пренос односно транспорт одстрељене крупне дивљачи са
припадајућим деловима, са места одстрела до места на којем се врши службена
контрола врши се након обележавања на начин прописан овим правилником.
Одстрељена ситна дивљач обележава се при првом контакту са одстрељеном
дивљачи, након чега се транспортује до места за службену контролу.
Члан 5.
Стручни пратилац уловљену крупну дивљач обелажава троделном маркицом
беле боје одмах након одстрела на следећи начин:
1) труп одстрељене крупне дивљачи обележава се маркицом после
извршеног вађења унутрашњих органа тако што се маркица провлачи између костију
подлактице или кроз кожу на трбушној дупљи на начин да се ужи део провлачи кроз
перфорацију и затеже тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког
оштећења;
2) трофеј одстрељене дивљачи и то: рогови код муфлона и дивојарца
односно дивокозе, роговље код јелена обичног, јелена лопатара, јелена вирџинијског и
срндаћа и кљове код дивљег вепра, обележавају се маркицом тако да уклањање
маркице није могуће без њеног физичког оштећења;
3) маркицом се обележава и пластична кеса са унутрашњим органима
одстрељене крупне дивљачи на начин да уклањање маркице није могуће без њеног
физичког оштећења;
4) после извршеног обележавања, са трупом и унутрашњим органима
одстрељене крупне дивљачи, поступа се у складу са прописима којима се уређује
ветеринарство.
Члан 6.
Ухваћена крупна дивљач обележава се маркицом жуте боје, тако да се
маркица причврсти око ноге или рогова односно роговља, те да уклањање маркице није
могуће без њеног физичког оштећења, у складу са законом којим се уређује ловство.
Члан 7.
Маркица за обележавање одстрељене јединке крупне дивљачи женског пола
и прве старосне категорије израђује се као дводелна, а појединачни делови маркице
користе се за обележавање:
1) трупа дивљачи;
2) унутрашњих органа из члана 5. став 1. тачка 3. овог правилника.
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Члан 8.
Маркица за обележавање одстрељене јединке трофејне крупне звери,
односно трофејне ситне длакаве дивљачи израђује се као троделна беле боје, а
појединачни делови маркице користе се за обележавање:
1) трупа,
2) лобање и
3) крзна.
Члан 9.
Ситна длакава и перната дивљач обележава се једноделном маркицом беле
боје тако да се не може скинути без оштећења.
Члан 10.
Маркице за обележавање садрже следеће податке за:
1) јелена обичног: ЈО 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
2) јелена лопатара: ЈЛ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
3) јелена вирџинијског: ЈВ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну
годину;
4) срну обичну: СО 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
5) дивокозу: ДК 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
6) муфлона: МФ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
7) дивљу свињу: ДС 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
8) вука: ВУ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
9) шакала: ША 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
10) лисицу: ЛИ 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину;
11) за трофејну ситну дивљач: прва два слова назива дивљачи на српском
језику и у наставку 000001 СРБ или АПВ/АПКиМ и текућу ловну годину.
На основном делу маркица садржи ознаку СДД за ситну длакаву дивљач,
односно СПД за ситну пернату дивљач, шестоцифрени серијски број који почиње од
000001, ознаку Републике Србије (СРБ), односно аутономне покрајине (АПВ/АПКиМ),
и место за уписивање текуће ловне године.
Члан 11.
Надлежни сектор за послове ловства задужује одговарајући број маркица у
складу са планом одстрела дивљачи предвиђеним годишњим плановима газдовања
ловиштима за наредну ловну годину.
Евиденција издатих маркица ловиштима којима газдује Предузеће водиће се
у надлежном сектору за послове ловства.
Члан 12.
У случају да одстрељену дивљач, трофеје дивљачи и кесе са унутрашњим
органима одстрељене дивљачи није могуће обележити маркицом (на пример маркице
су изгубљене односно оштећене услед нестручног руковања), одстрељена дивљач,
трофеји дивљачи и кесе са унутрашњим органима одстрељене дивљачи обележавају се
бројем евиденционе маркице, тако што се тај број преписује из дозволе за лов на делове
пластике, картона или платна који се чврсто везују за труп, трофеј или кесу на којима
остају до момента службене контроле.
Маркице које су изгубљене или оштећене услед нестручног руковања
евидентирају се као маркице искоришћене за обележавање дивљачи за коју је издата
дозвола за лов, о чему се обавештава министарство надлежно за послове ловства.
Изгубљене и оштећене маркице услед нестручног руковања, за које је издата
дозвола за лов посебно ће се евидентирати у надлежном сектору за послове ловства и у
централној бази података.
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Члан 13.
За уловљену дивљач у промету у мора се обезбедити пропратница.
Пропратница за уловљену дивљач је формата А5 (димензија 210х148 mm) и
сачињава се у три истоветна примерка, од којих се један предаје лицу које превози
уловљену дивљач, а два примерка остају кориснику ловишта као евиденција издатих
пропратница.
У пропратницу из става 1. овог члана овлашћено стручно лице уписује:
1) назив ловишта;
2) назив и седиште корисника ловишта;
3) назив: „ПРОПРАТНИЦА ЗА УЛОВЉЕНУ ДИВЉАЧ”;
4) име и презиме лица које превози уловљену дивљач;
5) ЈМБГ и регистарски број личне карте;
6) одредиште крајњег корисника;
7) врсту уловљене дивљачи;
8) масу уловљене дивљачи;
9) број евиденционе маркице за обележавање дивљачи;
10) број Потврде о безбедности меса и органа дивљачи за исхрану људи у
складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
11) регистарски број возила којим се превози уловљена дивљач;
12) датум издавања пропратнице;
13) потпис овлашћеног стручног лица и печат.
Члан 14.
Трофејни лист се издаје за трофеје следећих врста дивљачи:
Лисица
/ Vulpes vulpes /
лобања
Јазавац
/ Meles meles /
лобања
Ракунолики пас
/ Nyctereutes procyonoides /
лобања
Дивља мачка
/ Felis silvestris /
лобања, крзно
Рис
/ Lynx lynx /
лобања, крзно
Шакал
/ Canis aureas /
лобања, крзно
Вук
/ Canis lupus /
лобања, крзно
Медвед
/ Ursus arctos /
лбања, крзно
Дивља свиња
/ Sus scrofa /
кљове
Срна
/ Capreolus capreolus /
роговље са лобањом
Јелен-европски
/ Cervus elaphus /
роговље са лобањом
Муфлон
/ Ovis musimon /
рогови са лобањом
Дивокоза
/ Rupicapra rupicapra /
рогови са лобањом
Јелен лопатар
/ Dama dama /
роговље са лобањом
Белорепи јелен
/ Odocoilus virginianus /
роговље са лобањом
Члан 15.
Трофејни лист је формата А6 (105х148 mm)
У трофејни лист се уписује:
1. на првој страни (спољашњој):
1) назив и седиште корисника ловишта,
2) назив: ,,ТРОФЕЈНИ ЛИСТ”,
3) назив врсте дивљачи на српском и латинском и број CIC поена,
4) име и презиме ловца,
5) назив ловишта,
6) датум лова;
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2. на другој и трећој страни (унутрашњој):
1) табеларни приказ CIC формуле за врсту дивљачи за коју се издаје
трофејни лист,
2) регистарски број,
3) датум оцењивања,
4) име и презиме чланова комисије за оцењивање трофеја и број уверења,
5) место за печат и потпис одговорног лица корисника ловишта;
3. на четвртој страни (спољашњој):
1) место за опис лова (уколико ловац захтева).
Члан 16.
Евиденција трофеја води се на оцењивачком листу, који нарочито садржи
следеће податке, и то:
- име и презиме ловца,
- место боравка,
- држављанство,
- регистарски број ловне карте ловца,
- назив ловишта,
- место одстрела,
- датум лова,
- табеларни приказ формуле CIC за врсту дивљачи која се оцењује, укупну
оцену трофеја,
- регистарски број оцењивачког листа,
- датум оцењивања,
- место оцењивања,
- старост (процена),
- потписе три члана комисије за оцењивање трофеја,
- број уверења,
- потпис председника комисије за оцењивање трофеја,
- место за печат корисника ловишта.
У зависности од врсте дивљачи користе се Обрасци оцењивачког листа T –
1/ 2/ 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14 и T – 15,
који су саставни део овог правилника.
Члан 17.
Евиденција издатих трофејних листова нарочито садржи следеће податке, и
то:
- назив ловишта,
- назив и седиште корисника ловишта,
- име и презиме ловца,
- регистарски број ловне карте ловца,
- врсту дивљачи,
- датум одстрела,
- број оцењивачког листа из кога се елементи мерења и оцене уносе у
трофејни лист који се даје ловцу који је дивљач одстрелио,
- број трофејног листа,
- вредност трофеја у CIC поенима,
- датум издавања трофејног листа,
- податке о комисији за оцењивање трофеја.
Члан 18.
Оцењивачки листови и издати трофејни листови евидентирају се за сваку
ловну годину у надлежном сектору за послове ловства и у централној бази података.
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