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 Овим правилником ближе се прописују: 

  услови и начин организовања лова,  

 изглед и садржина обрасца ловне карте,  

 изглед и садржина обрасца дозволе за лов 
крупне дивљачи и дозволе за лов ситне 
дивљачи и  

 изглед и садржина обрасца извештаја о 
извршеном лову.  



 Корисник ловишта може да организује лов на одређену 
ловостајем заштићену дивљач ловцу који поседује ловну карту за 
текућу ловну годину, оружни лист за одговарајуће ловачко 
оружје и одређену дозволу за лов 

 Корисник ловишта мора да води евиденцију извештаја о сваком 
извршеном лову. 

 Ловцу који не поседује одговарајући оружни лист, као и ловцу 
који не поседује ловну карту, односно ловцу чија је ловна карта 
изгубљена или трајно оштећена (поцепана или похабана ловна 
карта тако да недостају поједини делови, односно одштампани 
и/или уписани подаци се не могу јасно очитати), овлашћено лице 
корисника ловишта не може да изда дозволу за лов дивљачи. 
Ради поновног стицања права на лов, у случају губитка или 
трајног оштећења ловне карте ловац мора да поднесе захтев за 
издавање нове ловне карте кориснику ловишта, који га води у 
евиденцији захтева за издавања ловних карата.  

  Уз захтев ловац прилаже:  
 1) трајно оштећену ловну карту, ако је захтев поднет због трајног 
оштећења;  

 2) изјаву како је дошло до губитка или трајног оштећења ловне 
карте;  

 3) доказ о уплати накнаде за нови образац ловне карте на рачун 
прописан за уплату јавних прихода.  



 Корисник ловишта подноси захтев Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде за 
издавање нове ловне карте, у року од седам дана 
од дана добијања документације.  

 На захтев корисника ловишта до добијања нове 
ловне карте ловац може да лови само уз одобрење 
Министарства.  

 Изгубљена или трајно оштећена ловна карта 
поништава се у евиденцији корисника ловишта за 
издавање ловних карата и у Централној бази 
података.  



 Корисник ловишта мора за сваког ловца у лову на 
крупну дивљач, вука, шакала и лисицу да обезбеди 
пратњу лица које врши стручне послове газдовања 
ловиштем или ловочувара (стручни пратилац).  

 Корисник ловишта мора да обезбеди стручног 
пратиоца за сваку групу ловаца у лову на ситну 
дивљач и групу ловаца у групном лову на дивље 
свиње, вука, шакала и лисицу.  

 Изузетно, у случају да организује лов, а да нема 
потребан број стручних пратиоца, корисник 
ловишта мора да обезбеди пратиоца за сваког 
ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и 
лисицу, односно за сваку групу ловаца у лову на 
ситну дивљач и групу ловаца у групном лову на 
дивље свиње, вука, шакала и лисицу, у складу са 
својим актом.  



 Овлашћено лице корисника ловишта мора пре издавања 
дозволе за лов да упозна сваког ловца у лову на крупну 
дивљач и стручног пратиоца са начином организовања 
лова, обавезама и одговорностима у организовању и 
реализацији лова, временом трајања лова, мерама 
сигурности у лову, начином коришћења објеката у лову, 
поступањем са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним 
деловима, као и са ценама одстрела дивљачи, меса 
одстрељене дивљачи и услуга у лову, што ловац и стручни 
пратилац/пратилац/вођа групе ловаца потврђује потписом 
на дозволи за лов.  

 У зависности од врсте дивљачи која се лови и начина 
организовања лова, овлашћено лице корисника ловишта 
после утврђивања исправности ловне карте, оружног 
листа, личне исправе ловца/вође групе ловаца и 
документације ловачког пса издаje ловцу/вођи групе 
ловаца и стручном пратиоцу одређену дозволу за лов 
дивљачи.  



 Корисник ловишта који организује лов на крупну дивљач, 
вука, шакала и лисицу мора да изда дозволу за лов крупне 
дивљачи, вука, шакала и лисицу у три истоветна примерка 
од којих један примерак издаје ловцу, један примерак 
стручном пратиоцу/пратиоцу, а један примерак задржава у 
евиденцији.  

 Корисник ловишта који организује групни лов на дивљу 
свињу, вука, шакала и лисицу мора да изда дозволу за 
групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисицу у три 
истоветна примерка од којих један примерак издаје 
стручном пратиоцу/вођи групе ловаца, један примерак 
задржава у блоку дозвола за лов дивљих свиња, вука, 
шакала и лисице, а један примерак у евиденцији.  

 Корисник ловишта који организује лов ситне дивљачи мора 
да изда дозволу за лов ситне дивљачи у три истоветна 
примерка од којих један примерак издаје стручном 
пратиоцу/вођи групе ловаца, један примерак задржава у 
блоку дозвола за лов, а један примерак у евиденцији. 



Корисник ловишта мора да овласти стручног пратиоца да сачини 
извештај о сваком извршеном лову, у року од 12 сати после 
завршеног лова.  

Пратилац ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу, 
односно вођа групе ловаца у лову на ситну дивљач/групном лову 
на дивље свиње, вука, шакала и лисицу мора одмах после 
завршеног лова да достави овлашћеном лицу корисника ловишта 
све потребне податке ради уношења у извештај о извршеном 
лову.  

Пратилац ловца у лову на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу, 
односно вођа групе ловаца у лову на ситну дивљач/групном лову 
на дивље свиње, вука, шакала и лисицу одговара под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу за тачност података 
које доставља овлашћеном лицу корисника ловишта, што 
потврђује својим потписом у извештају о извршеном лову. 

Корисник ловишта који организује лов мора да изда извештај о 
извршеном лову дивљачи у три истоветна примерка од којих 
један примерак издаје стручном пратиоцу, један примерак 
благајни корисника ловишта као основ за фактурисање 
извршеног лова, а један примерак задржава у евиденцији 
извештаја о извршеном лову корисника ловишта.  



 У зависности од врсте дивљачи која се лови и броју учесника у 
лову може да се организује појединачни или групни лов.  

 У појединачном лову крупна дивљач, вук, шакал и лисица 
могу да се лове:  

 1) дочеком са земље или са чеке;  

 2) прикрадањем;  

 3) тражењем;  

 4) дозивањем;  

 5) запрегом.  

 У групном лову дивља свиња, вук, шакал и лисица могу да се 
лове пригоном или погоном. У групном лову учествује 
најмање три ловца, а највише 20 ловаца. 

 Ситна дивљач може да се лови:  

 1) пригоном;  

 2) кружним ловом;  

 3) соколарењем у ловиштима у којима је такав лов предвиђен 
ловном основом. 



 У лов на ситну дивљач и у групни лов на дивље 
свиње, вука, шакала и лисицу група ловаца полази 
са зборног места.  

 На зборном месту стручни пратилац/вођа групе 
мора да провери исправност оружја и опреме за 
лов, ловну карту, оружни лист и документа за псе, 
ако се употребљавају у лову.  

 Стручни пратилац/вођа групе мора да упозна 
ловце са врстом дивљачи која се лови, начином 
лова, временом завршетка лова и мерама 
сигурности којих ловци морају да се придржавају. 
По завршетку лова група ловаца мора да се врати 
на зборно место.  

 Стручни пратилац/вођа групе по повратку на 
зборно место мора да прикупи све потребне 
податке за уношење у извештај о извршеном лову.  


