
ЗАКОНИ У ОБЛАСТИ ЛОВСТВА 

       ПРЕДАВАЊЕ 22.10. 

 

 
        



                             ЗАКОН  О  ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 

     

 “Овим законом уређује се заштита и очување 
природе, биолошке, геолошке и предеоне 
разноврсности као дела животне средине“. 
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II ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 
 
 

1) заштићена подручја 

• строги резерват природе, 

• специјални резерват природе, 

• национални парк, 

• споменик природе, 

• заштићено станиште, 

• предео изузетних одлика, 

• парк природе;  



2) заштићене врсте 

• строго заштићена дивља врста, 

• заштићена дивља врста; 

 

3) покретна заштићена природна документа. 

 



III ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ДИВЉИХ ВРСТА 

• Заштита и очување дивљих врста 

• Заштита станишта дивљих врста 

• Строго заштићене дивље врсте 

• Мере заштите строго заштићених дивљих врста 

• Дозвољене радње са строго заштићеним дивљим врстама 

• Начин коришћења заштићених дивљих врста 

• Дозвола за истраживање строго заштићених и заштићених 
дивљих врста 

• Мере заштите миграторних врста 

• Уношење алохтоних врста 

• Реинтродукција дивљих врста 

• Дозвола за држање дивљих животиња 

• Пријава прекограничног промета заштићених врста 

 

 



Забрањена средства за хватање и убијање дивљих 
животиња 

• 1) замке; 

• 2) лепак; 

• 3) хемијска средства типа атрактаната; 

• 4) употреба живих животиња као мамаца у лову птица и дивљачи; 

• 5) самострели, лукови, стреле односно друго оружје са тетивом, које потиском тетиве или друге 
еластичне материје избацује стрелу или други пројектил; 

• 6) лов птица мрежама; 

 
 

 



Забрањена средства за хватање и убијање дивљих 
животиња 

• 7) електричне убојите или омамљујуће направе; 

• 8) светлеће направе; 

• 9) огледала и друге заслепљујуће направе; 

• 10) одашиљачи звука (магнетофони, касетофони, аудио рекордери и плејери и др.) који емитују 
звукове дозивања, бола или јављања/оглашавања; 

• 11) направе за осветљавање циља; 

• 12) оптички нишани за ноћни лов с могућношћу електронског увеличавања или претварања слике; 

 
 

 



Забрањена средства за хватање и убијање дивљих 
животиња 

• 13) експлозив; 

• 14) отрови или омамљујући мамци; 

• 15) аутоматско оружје; 

• 16) ваздухоплови; 

• 17) лов животиња возилима на моторни погон у покрету; 

• 18) друга средства утврђена осталим законима и ратификованим међународним уговорима. 

 
 

 



ЗАКОН О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА 

Уређује прописе који регулишу поступање и заштиту животиња 

Животиње које се користе у: 

• Производне сврхе 

• Научноистраживачке 

• Изложбе, такмичења, приредбе... 

• Службене животиње 

• Кућни љубимци 

• Напуштене и изгубљене животиње 

• Дивље животиње у заточеништву 

 

 

 

 

 



ЗАКОН О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА 

• 37 тачака забране 

• Интервенције на животињама: 

•  сећи и скраћивати реп; 

•  уклањати канџе и отровни зуб; 

• болно поткивати копитаре; 

• скраћивати кљун живини; 

• жигосати овце и говеда; 

• онеспособљавати петлове да се оглашавају кукурикањем; 

• интервенције на живини које их онемогућавају да користе крила, осим 
скраћивање крилних пера; 

• сећи ушне шкољке (осим код обележавања); 

• сећи рогове. 

 

 

 

 


