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 Овим правилником уређује се начин 
организовања ловочуварске службе, изглед 
службене униформе ловочувара, изглед и 
садржина легитимације и ознаке ловочувара,  
врсте  и  правила  употребе  службеног  
оружја  ловочувара,  начин задуживања и 
раздуживања службеног оружја, врсте друге 
опреме ловочувара, садржина и изглед 
обрасца записника о извршеној или 
покушаној незаконитој радњи и потврде о 
привременом одузимању ствари.  



 Корисник ловишта има ловочуварску службу  коју  чине ловочувари 
који су стекли одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се 
уређује ловство.  

 Корисник ловишта организује ловочуварску службу за обављање 
послова заштите и уређивања ловишта, као и гајења и заштите 
дивљачи у ловишту на начин да се послови ловочуварске службе 
обављају несметано и непрестано на целој површини ловишта. 

 Корисник  ловишта  у  коме  ловочуварску  службу  чине  два  или  
више ловочувара  може  својим  општим  актом  да  одреди  
руководиоца/пословођу ловочуварске службе који организује и 
координира рад ловочуварске службе и обавља послове ловочувара. 

 У зависности од укупне површине, врсте ловишта по намени, врсте 
ловишта по коришћењу простора, типа ловишта по надморској 
висини и конфигурацији терена, гајених ловостајем заштићених 
врста дивљачи, планираних мера газдовања ловиштем, као и 
других природних и економских услова ловишта, програмом 
развоја ловног подручја у коме се то ловиште налази одређује се 
број ловочувара по јединици површине, с тим да максимална 
површина по  ловочувару не може бити већа од 20.000 ha.  

 Корисник  ловишта  посебне  намене  које  је  ради  боље  
организације газдовања  ловиштем  подељено  на  ловне  ревире  
одређене  ловном  основом, обезбеђује најмање једног ловочувара 
на једном ловном ревиру.   



 Правно лице код кога је ловочувар запослен обезбеђује 
службено оружје и одговарајућу муницију за сваког 
ловочувара и евидентира службено оружје и муницију у 
складу са законом којим се уређује ловство и законом 
којим се уређује оружје и муниција.   

 Ловочувар користи службено оружје искључиво у 
ловишту у коме врши дужност, за потребе спровођења 
мера газдовања  ловиштем предвиђених ловном 
основом, а у складу са законом којим се уређује ловство 
и законом којим се уређује оружје и муниција. 

 Службено оружје у ловишту чува се закључано и на 
други начин обезбеђено како не би дошло у посед 
неовлашћених лица,  у складу са прописима којима се 
уређује оружје и муниција.  


