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 Када се ставља у промет, ради остваривања и обезбеђивања 
следљивости од места улова до крајњег корисника, уловљена 
дивљач мора да буде обележена и мора да буде издата пратећа 
документација за ту дивљач, у складу са  законом којим се 
уређује ловство и прописима којима се уређује ветеринарство.  

  
 Уловљена дивљач и трофеји дивљачи стављају се у промет ако:  
  1)  су  обележени  евиденционом  маркицом  за  обележавање  

уловљене дивљачи, која се евидентира у Централној бази 
података у складу са законом којим се уређује ловство;  

  2) је извршена службена контрола одстрељене дивљачи и 
трофеја дивљачи, у  складу са прописима којима се уређује 
ветеринарство   

 3) је извршено вађење унутрашњих органа одстрељене крупне 
дивљачи пре померања са места одстрела и њихово паковање у 
пластичну кесу у складу са прописима којима се уређује 
ветеринарство од стране лица које врши стручне послове 
газдовања ловиштем/ловочувара или пратиоца;  

  4)  је обезбеђена документација која прати уловљену дивљач у 
промету у складу  са прописима  којима  се  уређује  ловство  и  
прописима  којима  се  уређује ветеринарство.  



 Маркица мора бити:  

 1)  израђена  од  савитљивог  пластичног  и  
отпорног  материјала  за  чију употребу у ове сврхе 
овлашћена институција за контролу сировинског 
састава материјала и његових физичко-хемијских  
и токсиколошких својстава издаје атест,  

 2) лака за читање, са заштићеним и неизбрисивим 
натписом који је ласерски одштампан;  

 3)  израђена  тако да се  не  може  поново 
искористити,  односно  тако да уклањање са 
обележене дивљачи није могуће без њеног 
физичког оштећења;  

 4) дизајнирана тако да остане трајно причвршћена;  

 5) нетоксична и нешкодљива по здравље и 
безбедност  



 



 Маркица је самолепљива трака беле боје, 
димензија 350 x 30 mm, чији је изглед дат 
у Прилогу – Маркица за обележавање 
дивљачи, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део.  

 Натпис на маркици је одштампан 
ћириличним писмом, врста слова: Times 
New Roman, подебљано и садржи: 
двословну ознаку дивљачи, шестоцифрени 
серијски број почевши од 000001, ознаку 
Републике Србије (СРБ), висине најмање 7 
mm и натпис текуће ловне године. 

 



 Труп одстрељене крупне дивљачи обележава се маркицом после 
извршеног вађења унутрашњих органа тако што се маркица 
провлачи између костију подлактице или кроз кожу на трбушној 
дупљи на начин да се ужи део провлачи кроз перфорацију и затеже 
тако да уклањање маркице није могуће без њеног физичког 
оштећења.  

 Трофеј одстрељене дивљачи обележава се маркицом тако да 
уклањање маркице није могуће без њеног физичког оштећења.  

 Маркицом  се  обележава  и  пластична  кеса  са  унутрашњим  
органима одстрељене крупне дивљачи на начин да уклањање 
маркице није могуће без њеног физичког оштећења.  

 У случају да одстрељену дивљач, трофеје  дивљачи и кесе са 
унутрашњим органима  одстрељене  дивљачи  није  могуће  
обележити  маркицом  (нпр.  маркице  су изгубљене/оштећене 
услед нестручног руковања), одстрељена дивљач, трофеји дивљачи 
и кесе са унутрашњим органима одстрељене дивљачи обележавају 
се бројем евиденционе маркице тако што се тај број преписује из 
дозволе за лов на делове пластике, картона или платна који се 
чврсто везују за труп, трофеј или кесу на којима остају до момента 
службене контроле.   



 Маркица  се прибавља у складу са планом одстрела 
дивљачи предвиђеним Годишњим  планом  
газдовања  ловиштем  за  наредну  ловну.   

 Свака издата,  као и  свака неискоришћена 
маркица из претходне ловне године посебно се 
евидентира у Централној бази података према 
кориснику ловишта коме је издата  

 Уловљена дивљач ставља се у промет само ако је 
обележена и ако је за њу издата пропратница у 
складу са овим правилником, као и одговарајућа 
документација у складу са прописима којима се 
уређује ветеринарство.  

 Трофеј одстрељене дивљачи ставља се у промет 
само ако је обележен и ако је за њега издат 
трофејни лист у складу са овим правилником, као и 
одговарајућа документација у складу са прописима 
којима се уређује ветеринарство.  



 Маркица којом је обележена кеса са 
унутрашњим органима одстрељене крупне 
дивљачи скида се приликом службене 
контроле одстрељене дивљачи.  

 Маркица којом је обележен труп 
одстрељене крупне дивљачи, као и маркица 
којом је обележен трофеј одстрељене 
крупне дивљачи не скида се у промету, 
односно до крајњег корисника.  



 Маркица за обележавање одстрељене 
јединке трофејне крупне дивљачи израђује 
се као троделна, а појединачни делови 
маркице користе се за обележавање:  
◦   1)  трофеја  дивљачи,  и  то:  рогова  код  

муфлона  и  дивојарца/дивокозе, роговља код 
јелена обичног, јелена лопатара, јелена 
вирџинијског и срндаћа и кљова код дивљег 
вепра;   

◦   2) трупа дивљачи;  

◦   3) унутрашњих органа.  



 Маркица за обележавање одстрељене 
јединке трофејне крупне звери/ситне 
длакаве дивљачи израђује се као троделна, 
а појединачни делови маркице користе се 
за обележавање трупа, лобање и крзна.  

 Маркица за обележавање одстрељене 
јединке крупне дивљачи женског пола и 
прве старосне категорије израђује се као 
дводелна, а појединачни делови маркице 
користе се за обележавање:  
◦   1) трупа дивљачи;   
◦   2) унутрашњих органа 



 Пропратница за уловљену дивљач сачињава 
се у три истоветна примерка, од којих се 
један предаје лицу које превози уловљену 
дивљач, а два примерка остају кориснику 
ловишта као евиденција издатих 
пропратница. 



 Пропратница за уловљену дивљач је формата А5 и садржи:   

 1) назив ловишта;  

 2) назив и седиште корисника ловишта;   

 3) назив: „ПРОПРАТНИЦА ЗА УЛОВЉЕНУ ДИВЉАЧ”;   

 4) име и презиме лица које превози уловљену дивљач;   

 5) ЈМБГ/регистарски број личне карте;  

 6) одредиште крајњег корисника;  

 7) врсту уловљене дивљачи;  

 8) број јединки и маса уловљене дивљачи;  

 9) број евиденционе маркице за обележавање дивљачи;   

 10) број Потврде о безбедности меса и органа дивљачи за 
исхрану људи у складу са прописима којима се уређује 
ветеринарство;  

 11) регистарски број возила којим се превози уловљена 
дивљач;   

 12) датум издавања пропратнице;  

 13) потпис овлашћеног лица.  



 Трофејни лист је формата А6 садржи:  
 1) на првој страни (спољашњој):  
   (1) назив и седиште корисника ловишта,   
   (2) назив: ,,ТРОФЕЈНИ ЛИСТ”,  
   (3) назив врсте дивљачи на српском и латинском и број CIC поена,  
   (4) име и презиме ловца,  
   (5) назив ловишта,  
   (6) датум лова;  
 2) на другој и трећој страни (унутрашњој):   
   (1) табеларни приказ CIC формуле за врсту дивљачи за коју се 

издаје трофејни лист,    
   (2) регистарски број ,   
   (3) датум оцењивања,   
   (4) име и презиме чланова комисије за оцењивање трофеја и број 

уверења,   
   (5) место за печат и потпис одговорног лица корисника ловишта;  
 3) на четвртој страни (спољашњој):  
   (1) место за опис лова (уколико ловац захтева  


