
Безбедно руковање
ловачким оружјем



Појам и подела ловачког оружја

• Према Закону о оружју и муницији из 2016. године под појмом

оружје сматра се ,,ручно преносива направа израђена или

прилагођена да под притиском ваздуха, барутних и других

гасова или другог потисног средства може избацити зрно, куглу,

сачму или неки други пројектил, односно распршити гас или

течност и друга направа која је намењена за самоодбрану или

напад, лов или спорт, с тим што се, у смислу овог закона,

оружјем не сматрају уређаји за хумано лишавање живота

животиња, алати и имитације оружја које не користе муницију са

барутним пуњењем



Подела оружја према

• Извору погонске енергије: механичко, пнеуматско и ватрено

• Конструкцији цеви: оружје глатких цеви, олучених цеви и кобиновано



Безбедносни аспекти коришћења ловачког 

оружја - законска регулатива

• У ЕУ свака држава доноси сопствени Закон о оружју и муницији

прилагођен поднебљу и приликама на које се односи и сама одређује

начин на који ће становништво моћи легално да поседује и користи

оружје

• Према статистичким подацима број легалног оружја у Србији је

1.100.000 (око 15% према броју становника), број власника оружја је

око 600.000 (око 8% наоружаних грађана) док је у неким државама

Европе број оружја према броју становника далеко већи, па тако овај

однос у Немачкој, Француској, Италији и Аустрији износи преко 30%,

Швајцарској 53%, а у Финској чак 55%



У односу на прошли Закон о оружју и муницији 

актуелни са собом доноси неке новине

• Одобрење за набављање муниције - уз оружни лист и личну карту ловца без

ограничења

• Услови за одобрење за набављање ватреног оружја – ловац и лекарски преглед

• Трофејно оружје:
– Да буде онеспособљено

– Као редовно оружје

92% кривичних дела у нашој земљи извршено нелегалним оружјем.



Поступање и манипулација

ловачким оружем

• Држање и чување оружја и

муниције код куће

• Поступак у превoзним

средствима

• Руковање и упoтрeбa у ловишту

зa врeмe лова



Држање и чување оружја и

муниције код куће

• Ван домашаја деце

• Расклопљенa пушka

• Оружје мора бити прaзнo

• Оружје и муницију држати

зaкључaне нa сигурном

месту



Држање и чување оружја и

муниције код куће













Руковање оружјем у ловишту

за време лова

• Пушка се пуни само на месту лова!

• Цев се никада не упире у друге!

• Пушка није штап!

• Пуца се само на оно што се види!

• Добро нишањење!

• Седећи лов у чамцу!

• Рикошет! 













Технике гађања





















ЕФИКАСНИ И МАКСИМАЛНИ ДОМЕТ



ЕФИКАСНИ ДОМЕТ

даљина сигурног одстрела

• Величине калибра оружја

• Сачменог пуњења метка

• Јачине чока пушке

• Изложене површине тела

дивљачи



- сачмa = 3.5 mm

- дивљач (зец)

Чок

Еф. домет

(m)

kal. 12

Еф. домет

(m)

kal. 16

Еф. домет

(m)

kal. 20

Пун чок 50 47 45

½ чока 45 42 40

¼ чока 40 37 35

цилинд

ар
35

32 30

- ако дивљач (зец) бежи од ловца

даљина се смањује за 10 м



МАКСИМАЛНИ ДОМЕТ

• Знатно већи од ефикасног

• Угао елевације 23º - 28º

• Зависи само од масе (тежине) 

пројектила



Пречник сачме у

(mm)

Максимални домет

у

(m)

4.0 (бр. 6) 400

3.5 (бр. 8) 350

3.0 (бр. 10) 300

2.5 (бр. 12) 250



Балистичке одлике муниције за

жљебљено оружје

• Само један пројектил – зрно

• Почетна брзина 700 – 1000 m/s

(сачмaре окo 380 m/s)

• Тежинe зрnа 4.6 – 15 g

• Ефикаснi домет 120 – 160 (280) m

• Максимaлнi доmет 3000 – 5000 m 

при углu еleвацiјe oko 35º



Правилно одржавање

оружја


