


 Шта је циљ овог Закона, и шта се њиме
уређује?
◦ Дивљач

◦ Ловишта

◦ Ловство



 алохтонa врстa дивљачи

 аутохтона врста дивљачи

 газдовање ловиштем

 дозвола за лов крупне дивљачи

 дозвола за лов ситне дивљачи

 корисник ловишта

 ловачки пси



 лов дивљачи

 ловиште

 ловиште посебне намене

 ловна година

 ловна карта

 ловни ревир

 ловно подручје

 матични фонд

 парк дивљачи



 полигон за лов дивљачи

 промет уловљене дивљачи и трофеја
дивљачи

 соколарење

 узгајалиште дивљачи

 фарма дивљачи



 Надлежност у Србији, и Покрајини

 1) установљава ловишта у ловним подручјима;
 2) установљава ловиште на захтев једног правног лица које је власник

површине земљишта и испуњава услове из овог закона;
 3) даје сагласност на ограђивање ловишта;
 4) даје право на газдовање ловиштем једном кориснику ловишта који 

испуњава услове из овог закона;
 5) доноси програм развоја ловног подручја за ловна подручја;
 6) даје сагласност на ловну основу за газдовање ловиштем програм 

газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи;
 7) у складу са Стратегијом и програмима развоја ловних подручја ближе

уређује критеријуме за утврђивање броја ловних карата које се
дистрибуирају по појединим ловиштима у оквиру ловног подручја;

 8) обезбеђује подстицајна средства за унапређење заштите и гајења
дивљачи од покрајинског значаја у складу са својим актима и врши
расподелу тих средстава;

 9) обезбеђује средства за надокнаду штете коју ван ловишта проузрокује
ловостајем заштићена дивљач;

 10) даје сагласност да се може ловити ловостајем заштићена дивљач која
се налази на неловним површинама, односно површинама ван ловишта;

 11) врши инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона у
ловиштима преко ловног инспектора.



 Ловачки савез, члан Међународног савета за ловство и
заштиту дивљачи (CIC) обавља следеће послове:
◦ 1) образује комисију за полагање испита за оцењивање трофеја

дивљачи и издаје уверење о положеном испиту за оцењивање трофеја
дивљачи;

◦ 2) стара се о трофејима дивљачи чија је вредност изражена у CIC
поенима већа од трофејне вредности националног првака;

◦ 3) образује Националну комисију за изложбе и трофеје која потврђује
трофеје дивљачи оцењене највишим оценама, саставља листу
трофејних вредности националних првака и решава о приговору на акт
за оцену трофеја дивљачи коју је дала комисија корисника ловишта.

◦ Ловачки савез образује комисију за полагање ловачког испита и издаје
уверење о положеном ловачком испиту, издаје чланске карте својим
члановима и заступа их у земљи и иностранству, пружа стручну помоћ
својим члановима и издаје ловачке часописе и другу ловачку
литературу.



 Ради остваривања и заштите права и интереса ловних радника
и унапређивања ловства у складу са одрживим газдовањем
популацијама дивљачи, општим интересом и
општеприхваћеним међународним стандардима у ловству.

 Чланство у Комори је обавезно за лица која обављају
послове израде планских докумената у ловству, стручних
послова газдовања ловиштем и послова ловочуварске
службе.

 Лиценцу за обављање одређених послова у ловству може 
да стекне лице – члам Коморе за:

 1) израду планских докумената – најмање завршене
основне студије;

 2) обављање стручних послова газдовања ловиштем
посебне намене – најмање завршене основне студије, а за
остала ловишта - најмање завршено средње образовање уз
завршену специјализацију из области ловства;

 3) обављање послова ловочуварске службе – најмање
завршено средње образовање.



 Лице са лиценцом може да обавља одређене послове у
ловству, самоако је запослено код правног лица које је
регистровано за обављање тих послова.

◦ Редовну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце за
обављање стручних послова газдовања ловиштем и послова
ловочуварске службе врши инспектор надлежан за послове ловства.

◦ Ванредну проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце врши
Комора преко овлашћеног члана Коморе.



 Проглашавају се следећи статуси заштите
дивљачи:

 1) трајно заштићене врсте дивљачи;

 2) ловостајем заштићене врсте дивљачи.



Забрањено је:

 1) угрожавати опстанак дивљачи у природи и њена станишта;

 2) прогањати, злостављати, намерно повређивати и узнемиравати дивљач;

 3) заробљавати и држати дивљач у затвореном или ограђеном простору,
намерно уништавати место за размножавање и одмор дивљачи, узимати јаја од
дивљачи, као и сакупљати јаја заштићених врста птица;

 4) држати дивљач у затвореном простору дуже од месец дана од дана
престанка деловања елементарних непогода, односно излечења повреде или
спровођења одређених мера гајења, осим у зоолошким вртовима, фармама
дивљачи, парковима дивљачи и другим објектима у којима је овим законом
или посебним законима дозвољено држање дивљачи у затвореном простору;

 5) уносити у ловиште дивљач из паркова дивљачи, зоолошких вртова и са
фарми дивљачи, као и оштећених јединки дивљачи;

 6) уношење нових алохтоних врста дивљачи и њихових хибрида у слободну
природу на подручју Републике Србије;

 7) вршити жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене
уређаје за истеривање, односно плашење дивљачи;

 8) палити коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње у ловиштима;

 9) употребљавати средства за заштиту биља и друга хемијска средства у
количинама и дозама које могу проузроковати штету на дивљачи;

 10) тровати дивљач;

 11) облагати отворене канале, акумулације, језера и обале водотока
пластичним и другим материјалима



Изузеци од забране

 Забране из члана 22. тач. 3) и 4) овог закона не односе се на
дивљач угрожену од елементарних непогода, у случајевима
спречавања и сузбијања заразних болести, организованог
хватања повређене дивљачи, насељавања дивљачи и испитивања
урођених особина ловачких паса, као и на дивљач за потребе
научног истраживања, наставе, зоолошких вртова и музеја, ако је
за то дата сагласност Министарства.



 Уношење у ловиште алохтоне дивљачи, дивљачи из увоза, као и
пребацивање дивљачи из ловишта у ловиште, корисник ловишта
врши у складу са програмом насељавања дивљачи, уз дозволу
Министарства и дозволу министарства надлежног за послове
заштите животне средине, а у складу са прописима којима се
уређује заштита природе.

Контрола дивљачи пре уношења у ловиште

 Пре уношења дивљачи у ловиште мора се извршити њена
здравствена контрола и обезбедити одговарајућа документација,
у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.



Заштита дивљачи од паса и мачака без власника или без

контроле власника

 Пси и мачке без власника или без контроле власника који
се налазе у ловишту без дозволе корисника ловишта, а
представљају непосредну опасност по дивљач могу се под
прописаним условима уклонити из ловишта без посебне
дозволе.

 Министар ближе прописује услове и начин за уклањање
паса и мачака без власника или без контроле власника из
ловишта.



Установљавање ловишта

 Ловиште се установљава као отворено или ограђено.

 Отворено ловиште не може бити мање од 2.000 ha, осим ловиште
посебне намене и ловиште на површини регистрованог рибњака.

 Ловиште на површини регистрованог рибњака не може бити
мање од 200 ha.

 Ограђено ловиште не може бити мање од 300 ha, осим ловиште
посебне намене.

 Ловиште се не може ограђивати без сагласности Министарства, а
на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског
органа.



Ловишта посебне намене

Ловишта посебне намене установљавају се на
површинама националних паркова и на
површинама са већински учешћем
државних шума и шумског земљишта.



Неловне површине су:

 1) насељена места и паркови у насељима;

 2)плантажни воћњаци и виногради, расадници и друге шумске и
пољопривредне површине које су ограђене оградом кроз коју длакава
дивљач

 не може да пролази;

 3) објекти за лечење, одмор и рекреацију;

 4) аеродроми, гробља, јавне саобраћајнице, активни површински копови
и друге комуналне површине;

 5) површине које се користе за војне намене;

 6) површине које су на удаљености мањој од 200 m од насеља и
стамбених и помоћних објеката изван насељеног места, дворишта
сеоског домаћинства, дворишта индустријских и других објеката;

 7) фарме дивљачи и паркови дивљачи;

 8) остале површине и објекти на којима је у складу са другим прописима
забрањен лов.



 Давање права на газдовање ловиштем

 Корисник ловишта може да буде правно лице основано као јавно
предузеће, привредно друштво, други облик предузећа, као и ловачка
удружења и друга удружења која су основана и делују у складу са
законом, као и правно лице које није регистровано за обављање стручних
послова у газдовању ловиштем и/или ловочуварских послова, ако има
закључен уговор о обављању стручних послова правним лицем
регистрованим заобављање тих послова пре подношења захтева за
добијање права на газдовање ловиштем.

 Период газдовања ловиштем

 Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година.

 Право на газдовање ловиштем посебне намене и ловиштем у којем је
корисник власник земљишта даје се на период од 20 година.



Лов дивљачи

 Право на ловну карту има:

 1) лице са положеним ловачким испитом

 2) лице које је стекло диплому средње или високе школе у којој
је изучавало предмет из области ловства;

 3) инострани ловац



 Забрањено је ловити ловостајем заштићену дивљач:

 1) ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним наносима,
поледицом и другим елементарним непогодама;

 2) крупне дивљачи пригоном, погоном или псима, осим дивље
свиње, вука, шакала и лисице;

 3) употребом рефлектора (фарова), бакљи и других вештачких
светлосних извора (осим у лову на дивљу свињу, вука, шакала и
лисицу), аеронаутичких машина, огледала, електронских уређаја,
аудио уређаја и живих мамаца, као и употребом хране са
омамљујућим средствима;

 4) употребом паса који нису ловачки расни пси, паса који нису
вакцинисани и обележени у складу са прописима којима се
уређује ветеринарство и паса оних раса чија употреба није
предвиђена ловном основом;

 5) употребом сокола и других птица грабљивица у ловиштима у
којима такав начин лова није предвиђен ловном основом;

 6) употребом лука и стреле и самострела у отвореним
ловиштима, као и у ограђеним ловиштима у којима такав начин
лова на крупну дивљач није предвиђен ловном основом;



 7) замкама или клопкама, а птице помоћу лепкова, мрежа и
кућица са мрежом или помоћу других средстава за масовно
хватање, односно уништавање птица;

 8) гађањем из моторног возила и гажењем моторним возилом;

 9) војничким оружјем и војничком муницијом;

 10) ситну дивљач пушком са олученим цевима, пушком са
неолученим цевима која прима више од два метка, као и
полуаутоматском пушком са неолученим цевима која није
редуцирана на два метка;

 11) крупну дивљач пушком са неолученим цевима, осим дивље
свиње;

 12) осталим нехуманим методама и средствима која могу да
изазову локални нестанак или озбиљан поремећај у популацији

дивљачи.



 Забране у коришћењу оружја и муниције

 Забрањено је ловити:

 1) јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових
врста, ловачком муницијом калибра испод 7 mm и тежином
зрна лакшим од 9,0 g;

 2) дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим кугле;

 3) јелена лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозу,
осим подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра
испод 6,2 mm и тежином зрна лакшим од 6,0 g;

 4) срну и подмладак врста из ст. 1. и 3. овог члана ловачком
муницијом калибра испод 5,6 mm и тежином зрна лакшим од
3,5 g.



Накнада за коришћење ловостајем заштићених 
врста дивљачи

 Корисник ловишта дужан је да плаћа накнаду за
коришћење ловостајем заштићених врста
дивљачи

 У одговарајућем проценту од вредности
планираног одстрела ловостајем заштићених
врста дивљачи за текућу ловну годину, и то 5% за
ловишта посебне намене и 10% за остала
ловишта, осим вредности планираног одстрела
фазана.

 Део накнаде за коришћење ловостајем
заштићених врста дивљачи од 30% уплаћује се
најкасније до 15. априла, а 70% најкасније до 31.
децембра текуће ловне године



 Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала
штету има право на накнаду штете само ако је предузело
прописане мере за спречавање штете од дивљачи.

 Штету коју у ловишту проузрокује ловостајем заштићена дивљач

дужан је да надокнади корисник ловишта.

 Штету коју проузрокује трајно заштићена дивљач дужно је да

надокнади Министарство надлежно за послове заштите животне

средине.

 Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала
штету може да поднесе захтев за накнаду штете кориснику
ловишта, у року од 10 дана од дана настанка штете.

 Уз захтев, правно односно физичко лице прилаже
одговарајућу документацију којом доказује настанак штете од
дивљачи.



 Услови које мора да испуњава ловни инспектор

 Послове ловног инспектора може да обавља лице које има
стечено високо образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - master, специјалистичке академске студије, специјалистичке

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, на којима је положило предмет из
области ловства, са лиценцом за обављање одређених
послова у ловству, са положеним државним стручним
испитом и са најмање пет година радног искуства на
стручним пословима из области ловства



 Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за 
привредни преступ корисник ловишта - правно лице ако:

◦ заробљава и држи дивљач у затвореном или ограђеном простору, намерно
уништава место за размножавање и одмор дивљачи, узима јаја од дивљачи или
сакупља јаја заштићених врста птица

◦ трује дивљач

 Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за 
прекршај корисник ловишта - правно лице и 5.000 до 30.000 динара 

казниће се за прекршај физичко лице ако:
◦ врши жетву и косидбу пољопривредним машинама које немају уграђене уређаје за истеривање,

односно плашење дивљачи

◦ пали у ловиштима коров, стрњике, трстике, траве и друго растиње


