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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), члана 65. Закона
о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), Правилника о мерама за
спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања
штете („Службени гласник РС“, брoj 2/12) и члана 36. Статута, Управни одбор Јавног
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, на седници одржаној дана 28.03.2012.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШТЕТЕ ОД ДИВЉАЧИ И ШТЕТЕ НА
ДИВЉАЧИ И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ШТЕТЕ

Члан 1.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ (у даљем тексту:
Предузеће) овим правилником уређује спровођење мера за спречавање штете од
дивљачи и на дивљачи, као и поступак и начин утврђивања штете од дивљачи и штете
на дивљачи, у ловиштима чији је корисник Предузеће.
Члан 2.
За спречавање штете од дивљачи Служба за ловство односно Служба за
ловство и рибарство (у даљем тексту: Служба) у свим ловиштима Предузећа у обавези
је да спроводи следеће мере, и то:
1) одржавати бројно стање дивљачи до оптималне бројности утврђене
планским документом;
2) подизати и редовно одржавати поља за дивљач и ремизе за дивљач сетвом
и садњом биљних врста које привлаче дивљач, у деловима ловишта удаљеним од
површина на којима дивљач проузрокује или може да проузрокује штету, у складу са
планским документом;
3) подизати и одржавати ловно-техничке објекате, хранилишта и солишта и
објекте за осматрање и лов (високе и ниске чеке) на одговарајућим местима ради
подизања степена заштите имовине од дивљачи;
4) обезбеђивати довољне количине хране и воде у ловишту током ловне
године за све врсте дивљaчи у ловишту, а нарочито за време зимског периода и
елементарних непогода, у време непосредно пре сетве и садње, као и у време дозревања
усева и плодова, у складу са планским документом;
5) пружати стручну помоћ и информације власницима и корисницима
имовине у погледу заштите живота и здравља људи и имовине од дивљачи у складу са
чланом 4. Правилника о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и
поступку и начину утврђивања штете („Службени гласник РС“, број 2/12), као и избора
одређених пољопривредних култура за сетву односно садњу, набавке средстава за
спречавање штета од дивљачи, обавештавањем путем средстава јавног информисања,
оглашавањем на локалним огласним таблама и на други начин;
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6) подносити захтеве управљачу пута за постављање саобраћајних знакова
ограничења брзине кретања и знака „дивљач на путу” на свим јавним саобраћајницама
на којима постоји могућност настанка штете од дивљачи у ловишту, на површинама
ван ловишта, као и на неловним површинама, ради спречавања штете од дивљачи на
возилу;
7) контролисати да ли се приликом жетве и косидбе на пољопривредним
машинама користе електронски или механички уређаји за откривање, плашење и
истеривање дивљачи;
8) спроводити друге мере од значаја за заштиту имовине од дивљачи.
Члан 3.
За спречавање штете на дивљачи Служба у свим ловиштима Предузећа у
обавези је да предузме следеће мере, и то:
1) одржавати бројно стање дивљачи у ловишту до оптималне бројности
утврђене планским документом;
2) штитити дивљач од незаконитог лова;
3) штитити дивљач од длакавих и пернатих предатора (грабљивица) који се
повремено или стално налазе у ловишту;
4) штитити дивљач од утапања на воденим површинама (канали,
акумулације, језера или обале водотока);
5) штитити дивљач у саобраћају;
6) штитити дивљач од средстава за заштиту биља и других хемијских
средстава;
7) штитити дивљач у случају елементарних непогода;
8) контролисати ловачко оружје и ловачку муницију која се користи у току
организовања и извођења лова, као и заштитити дивљач у току организовања и
извођења лова;
9) подизати и одржавти ловно-техничке објекате, хранилишта и солишта и
објекте за осматрање и лов (високе и ниске чеке) на одговарајућим местима ради
подизања степена заштите дивљачи;
10) спречавати и сузбијати заразне болести дивљачи;
11) обезбеђивати довољне количине хране и воде у ловишту током ловне
године за све врсте дивљачи у ловишту, а нарочито за време суше, зимског периода и
елементарних непогода, у време непосредно пре сетве и садње, као и у време дозревања
усева и плодова;
12) подносити захтеве управљачу пута за постављање саобраћајних знакова
ограничења брзине кретања и знак „дивљач на путу” на свим јавним саобраћајницама
на којима постоји могућност настанка штете на дивљачи у ловишту, на површинама
ван ловишта, као и на површинама које представљају неловне површине, ради
спречавања штете на дивљачи од возила;
13) контролисати да ли су отворени канали, акумулације, језера или обале
водотока обложени заштитном облогом која је израђена од материјала и постављени на
начин који не угрожава живот и здравље дивљачи;
14) контролисати одржавање прелаза за дивљач који омогућавају несметану
и сигурну комуникацију дивљачи и спречавају пад дивљачи;
15) обезбедити да се дивљач не лови на прелазу и у зони од најмање 500 m
од прелаза из става 1. тачка 2. овог члана;
16) друге мере од значаја за заштиту дивљачи.
Члан 4.
За утврђивање штета насталих од дивљачи и на дивљачи, сви делови
Предузећа у обавези су да образују трочлану Комисију за утврђивање висине настале
штете (у даљем тексту: Комисија).
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