
ЛОВАЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОД НАС 

И У СВЕТУ 



ЛСС
• Ловачки савез Србије је формиран 1896. године на иницијативу до тада већ

основаних ловачких удружења у Краљевини Србији

• Прва ловачка удружења су основана у Крагујевцу 1887. године, у Београду

1889, а непосредно након тога Ниш, Ваљево, Шабац, Неготин, Чачак и др.

• Године 1897. у Србији је било 9 удружења са око 520 ловаца, а већ следеће

године је било 42 ловачка удружења са преко 2.500 ловаца.

• За време балканских, Првог и Другог светског рада Савез је престајао са радом

• Данашњи Ловачки савез Србије броји око 30.000 ловаца, док укупно у Србији

има око 65.000 ловаца.



ЛСВ

• Ловачки савез Војводине основан је 1922. године

• Прво ловачко друштво које се оснива у Војводини је формирано у

Петроварадину 1873. затим Бела Црква 1874, Панчево 1882, Нови Сад 1883,

Сента 1884, Кикинда 1885, Нови Бечеј 1885, Кањижа 1900...

• Након оснивања Савез је вршио интензивну активност на омасовљењу

постојећих ловачких друштава. Кренуло се са 38 организација са 400 чланова,

да би већ 1925. године било 199 савезних ловачких друштава са 3.257 чланова

• Бројност од рекордних 31.698 ловаца с краја 1988., до данашњих око 24.000

ловаца у Војводини.



ЛС КиМ

• За почетак организованог ловства на Космету узима се 1922. година,

када је оформљено прво Ловачко удружење из Вучитрна.

• Данас на Косову и Метохији истовремено функционишу два Ловачка

савеза – албански, под контролом албанских ловачких организација и

Ловачки савез КиМ, под контролом српских ловчких организација.

• Постоји једанаест ловачких удружења преко којих се организује гајење

дивљачи и лов, придржавајући се правилника и ловног календара

Ловачког савеза Србије.



ЛСЦС

• Ловачки савез Централне Србије (ЛСЦС) основан је 2011. године 

• ЛСЦС окупља 38 ловачких удружења са око 20.500 ловаца. 
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• Ловачки савез југоисточне Србије

• више од 10.000 ловаца и 26 ловачких

удружења



Међународни савет за лов и очување дивљачи - CIC

• Основан је 1901. године и имала је седиште у Паризу, а од 1999.

године има седиште у Будимпешти (www.cic-wildlife.org.).

http://www.cic-wildlife.org/


Европска ловачка асоцијација - FACE

• Лондон 1977.
• Европска ловачка асоцијација се састоји од укупно 36

чланица (поред чланица ЕУ, овде спадају и земље

које су у процесу придруживања)


