
 

 

Бр.10/14 

07.04.2014.год. 

Крушевац  

 

На основу члана 65. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник  Републике Србије“, 

број 18/10),   

Управни одбор  ЛУ „Крушевац“ из Крушевца (у даљем тексту: корисник ловишта), на 

седници одржаној 07.04.2014. године, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

о газдовању  ловиштем „Расина“  

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

Овај правилник ближе уређује газдовање ловиштем и то: 

1) начин организовања стручне и  ловочуварске службе у ловишту; 

2) условe и начин организовања лова, време трајања лова, мерe сигурности у лову, 

начин коришћења објеката у лову и контролу ловљења дивљачи, у ловишту; 

3) поступање са одстрељеном дивљачи и њеним деловима, начин обележавања 

уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, начин попуњавања и издавања пропратнице и 

трофејног листа, начин вођења евиденције о издатим пропратницама, трофејним 

листовима и трофејима дивљачи, као и поступање са угинулом дивљачи; 

4) спровођење мера за спречавање штете од дивљачи и на дивљачи, као и поступак и 

начин утврђивања штете од дивљачи и штете на дивљачи. 

 

 

II. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА СТРУЧНЕ И  ЛОВОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Члан 2. 

Стручну службу за газдовање ловиштем „Расина“, чија је укупна површина 70.052 ha, 

чине 2 лица која су стекла лиценцу за обављање стручних послова газдовања ловиштем (у 

даљем тексту: стручна лица), испуњавају прописане услове за држање и ношење службеног 

оружја, имају ловне карте за текућу ловну годину и запослена су код правног лица које је 

регистровано за обављање стручних послова у ловству, у складу са законом којим се уређује 

ловство. 

 Рад стручне службе организује и координира руководилац стручне службе у складу са 

актом корисника ловишта.  

Члан 3.  

Стручна служба обавља послове коришћења, управљања, заштите и унапређивања 

популација дивљачи и њихових станишта и предузима радње за спровођење планских 

докумената и праћење начина реализације пројеката који су финансирани из средстава 

буџетског фонда за развој ловства у складу са законским прописима из области ловства. 
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Стручна служба је самостална и организује се на начин да све активности које се 

односе на газдовање ловиштем извршава несметано, у складу са прописима и стручним 

принципима.  

Стручна служба, поред осталих послова, прати утрошак средстава и реализацију 

пројеката, који су финансирани из средстава буџетског фонда за развој ловства. 

Члан 4.  

  Ловочуварску службу чини 4 ловочувара, који имају лиценце за обављање послова 

ловочуварске службе, испуњавају прописане услове за држање и ношење службеног оружја,  

имају ловне карте за текућу ловну годину и запослена су код правног лица које је 

регистровано за обављање ловочуварских послова, у складу са законом којим се уређује 

ловство. 

Ловочуварска служба обавља послове заштите и уређивања ловишта, као и гајења и 

заштите дивљачи у ловишту у складу са законским прописима из области ловства на 

територији целог ловишта. 

  Ловочуварима се актом овог корисника ловишта утврђује део ловишта у коме они 

појединачно обављају послове. 

Рад ловочуварске службе организује и координира стручно лице/руководилац стручне 

службе. 

Члан 5. 

Стручна лица и ловочувари, поред осталих послова, обављају и послове стручних 

пратиоца у лову. 

У случају да се организује лов а да нема потребан број стручних пратиоца из става 1. 

овог члана, стручно лице/руководилац стручне службе , предлаже управљачком органу 

корисника ловишта лица која испуњавају услове за пратиоце ловаца или вође група ловаца, у 

складу са законским прописима.  

Члан 6.  

Корисник ловишта обезбеђује све услове за несметани, непрекидни и независни 

стручни рад лица која обављају стручне и ловочуварске послове у ловишту, у складу са 

законским прописима и планским документима. 

Стручна лица и ловочувари за квалитет свог стручног рада одговарају својом 

лиценцом коју им је издала Ловачка комора Србије. 

 Остваривање и заштиту својих права и интереса стручна лица и ловочувари остварују 

преко Ловачке коморе Србије. 

Члан 7.  

У случају привремене одсутности стручног лица /ловочувара (коришћење годишњег 

одмора, слободних дана, боловања и сл.), обезбеђује се одговарајућа замена од стране лица 

која испуњавају услове за обављање послова стручног лица/ловочувара, све до престанка 

потребе за њиховим ангажовањем, у складу са овим актом. 

У случају повећаног обима посла, као и за превенцију одређених ванредних ситуација 

у ловишту, може се ангажовати одговарајуће лице које испуњава услове за обављање послова 

стручног лица/ловочувара, све до престанка потребе за њиховим ангажовањем. 

Корисник ловишта има обавезу да ангажовано лице из ст. 1. и 2. овог члана, према 

врсти и потребама посла за који се ангажује, задужи службеном опремом, службеним 
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оружјем, легитимацијом стручног лица/ловочувара и овлашћењем за коришћење службеног 

моторног возила, као и  да по престанку његовог ангажовања спроведе поступак раздужења.  

Члан 8. 

У случају ванредних ситуација (елементарне непогоде, пожари, сумња на заразну 

болест или појава заразне болести, појава повећаних штета на дивљачи, односно штета од 

дивљачи и сл), као и  незаконитог лова, стручна и ловочуварска служба је дужна да са 

корисницима суседних ловишта предузима неопходне мера у решавању дате ситуације. 

 

 

III. УСЛОВИ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЛОВА 

 

Члан 9. 

Дивљач могу ловити лица која поседују:  

- ловну карту за текућу ловну годину; 

- оружни лист за одговарајуће оружје; 

- дозволу за лов издату у складу са прописима којима се уређује ловство. 

Лице овлашћено за издавање дозволе за лов издаје исту са роком важења до највише 

седам дана од дана издавања дозволе за лов. 

У случају из става 2. овог члана,  обавеза стручног пратиоца у лову је да за сваки дан 

изласка са ловцем/групом ловаца у лов, сачињава посебан извештај о извршеном лову, до 

дана истека важења дозволе за лов, односно до дана када се реализује одстрел из дозволе за 

лов. 

Изузетно од става 3. овог члана, уколико се организује лов за који је ангажован 

овлашћени пратилац/вођа групе, то лице је дужно да за сваки дан изласка са ловцем/групом 

ловаца у лов, до дана истека важења дозволе за лов, односно до дана када се реализује 

одстрел из дозволе за лов, прикупи све потребне податке и достави их овлашћеном лицу 

корисника ловишта ради уношења у извештај о извршеном лову. 

Дозвола за узгојни /санитарни лов може да се изда са роком важења до 30 дана за лица 

која обављају стручне и ловочуварске послове, која врше узгојни/санитарни одстрел 

дивљачи, а која су дужна да податке о сваком извршеном узгојном/санитарном одстрелу 

упишу у извештај о извршеном лову на дан извршења одстрела. 

Члан 10.  

Ловостајем заштићена дивљач се може ловити искључиво у складу са планским 

документом: 

а) у туристичком лову; 

б) у узгојном (селекционом, пробирном) лову . 

Узгојни одстрел вршe лица која обављају  стручне и ловочуварске послове у ловишту,  а 

може и заинтересовани ловац, али искључиво у пратњи стручног пратиоца/пратиоца, који је 

одговоран за стручну процену дивљачи приликом узгојног лова. 

Изузетно, ловостајем заштићена дивљач се може ловити и у случајевима предвиђеним 

Законом о дивљачи и ловству (чл. 23,68. и 69.).  

Лов се реализује у складу са Правилником о проглашавању ловостајем заштићених 

врста дивљачи, Планом одстрела из планског документа и Дозволом за лов.  

Стручно лице, у складу са планом одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи из 

донетог Годишњег плана газдовања за текућу ловну годину, утврђује календар лова, као и 
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зборна места за организацију групног лова и о томе обавештава надлежног ловног 

инспектора. 

Члан 11. 

У туристичком лову дивљач могу ловити домаћи и инострани ловци који поседују ловну 

карту за текућу ловну годину, oружни лист за одговарајуће ловачко оружје и дозволу за лов 

одређене врсте дивљачи. 

Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловно-туристичких услуга са 

корисником ловишта дужна је да обезбеди ловну карту и дозволу за лов иностраном ловцу, 

као и све друге документе за ловачко оружје и ловачке псе иностраног ловца и извоз меса и 

трофеја дивљачи, у складу са прописима којима се уређује ловство. 

Члан 12.  

У зависности од врсте дивљачи која се лови и броја учесника у лову, у ловишту се може 

организовати: 

- појединачни лов (лов крупне дивљачи и крупних звери); 

- групни лов (лов ситне дивљачи, као и лов дивљих свиња и/или крупних звери). 

Члан 13.  

У појединачном лову дивљач се може ловити:  

1) дочеком са земље или са чеке;  

2) прикрадањем;  

3) претраживањем;  

4) дозивањем (вабљењем);  

5) чамцем без моторног погона; 

У групном лову дивљач се може ловити: 

1) пригоном;  

2) погоном;  

У групном лову, по једној дозволи за лов, учествује најмање три, а највише 20 

ловаца (укључујући и вођу групе). 

У групном лову дивљих свиња и крупних звери  дивљач се лови пригоном или 

погоном. 

Члан 14. 

Стручни пратилац се обезбеђује за: 

- сваког ловца у појединачном лову; 

- сваку групу ловаца у групном лову. 

Послове стручних пратиоца у лову врше службена лица која обављају послове стручне и 

ловочуварске службе у ловишту. 

Изузетно, у случају да организује лов, а да нема потребан број стручних пратиоца из 

става 1. овог члана, управљачки орган корисника ловишта, на предлог стручног 

лица/руководиоца стручне службе који је надлежан и одговоран за организовање лова, својим 

актом обезбеђује пратиоца за сваког ловца у појединачном лову, односно вођу групе за сваку 

групу ловаца у групном лову (у даљем тексту: пратилац/вођа групе), у складу са прописима 

којима се уређује ловство. 

Пратилац/вођа групе мора бити лице које има најмање пет година ловачког искуства, 

који није кажњаван у дисциплинском, прекршајном или кривичном поступку и који има 

искуства у лову на врсту дивљачи за коју га корисник ловишта овлашћује као пратиоца, а 
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нарочито по питању процене полне, старосне и трофејне структуре одређене врсте дивљачи у 

природи. 

Вођа групе може бити уједно и ловац који лови у групном лову за чије вођење је 

задужен. 

Члан 15. 

Пре почетка лова стручни пратилац/пратилац/вођа групе дужан је да: 

- изврши проверу исправности и врсту оружја, муниције и опреме за лов; 

- изврши проверу дозволе за лов, ловне карте, оружног листа и документацију 

ловачког пса ако се исти користи у лову; 

- упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, начином лова, делом ловишта у 

којем се лов обавља, мерама сигурности и времену завршетка лова. 

Члан 16. 

У појединачном лову, ловац може да врши одстрел тек након добијеног одобрења од 

стручног пратиоца/пратиоца.  

Рањавање дивљачи се наплаћује само код крупне дивљачи и то: 

  -   трофејна   дивљач:   50   %   вредности   трофеја   на   основу   процене   стручног   

пратиоца,   а   ако   се   рањена   дивљач   пронађе   ловац плаћа   разлику   до   пуне   цене 

вредности трофеја; док се рањена дивљач без трофеја наплаћује 100 %. 

У случају недозвољеног одстрела дивљачи висина штете се обрачунава на основу   

важећег акта Министарства надлежног за ловство, односно Министарства надлежног за 

животну средину. 

 Током извођења лова ловци-туристи су одговорни за своје поступке у складу са 

законом, уз обавезу да строго воде рачуна о безбедности у лову.   

Члан 17. 

Лично оружје ловца мора бити у одговарајућем калибру са одговарајућом муницијом за 

дивљач која се лови, како доликује ловној етици, а као што је прописано Законом о дивљачи 

и ловству.  

Стручни пратилац, пратилац или вођа групе, дужан је да искључи из лова сваког 

ловца који користи ловачко оружје и муницију супротно законским прописима. 

Члан 18. 

У групном лову, група ловаца се састаје на зборном месту (улазно-излазно место), 

одакле полази у лов и на које се враћа након завршетка лова. 

По завршетку лова, учесници лова се враћају на зборно место, где је стручни 

пратилац/вођа групе у обавези да прикупи све потребне податке за попуњавање извештаја о 

извршеном лову. 

Изузетно, по писаном одобрењу корисника ловишта, група ловаца, по завршетку лова, 

се може окупити и на излазном месту које није било улазно место, са обавезом да се на том 

зборном месту стручном пратиоцу/вођи групе пријаве сви ловци који су ловили у тој групи, у 

складу са дозволом за лов, како би стручни пратилац/вођа групе прикупио све потребне 

податке за попуњавање извештаја о извршеном лову. 

Члан 19. 

Групни лов дивљачи се може организовати уз коришћење искључиво одговарајућих 

расних ловачких паса, у складу са прописима којима се уређује коришћење ловачких паса у 

лову. 
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Стручни пратилац/вођа групе је дужан да пре лова забрани коришћење ловачког 

пса који не испуњава прописане услове за коришћење у лову. 

За случај рањавања крупне дивљачи у лову, стручни пратилац/пратилац, односно вођа 

групе је обавезан да одмах обавести лице које је посебним актом корисника ловишта 

овлашћено да, по добијању обавештења, на лице места изведе ловачког пса оспособљеног за 

препознавање и праћење крвног трага одговарајуће крупне дивљачи, у складу са прописима 

којима се уређује коришћење ловачких паса у лову. 

 

Члан 20. 

Стручни пратилац  је дужан да сачини извештај о сваком извршеном лову, у року од 12 сати 

после завршеног лова, у складу са прописима којима се уређује ловство.  

   

IV. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЛОВА  

 

Члан 21. 

Стручни пратилац, пратилац, односно вођа групе дужан је да пре давања знака за 

почетак лова, упише време почетка лова у извештај о извршеном лову, као и да у исти 

извештај, одмах по завршетку лова, упише време када је лов завршен. 

У складу са прописима којима се уређује ловство, ловостајем заштићена дивљач се 

не лови: 

- у време ловостаја, 

- у време када је видљивост знатно смањена, услед магле, јаке кише, невремена и 

осталих елементарних непогода, 

- један сат после заласка сунца, у току ноћи, као и  један сат пре изласка сунца, 

осим када се лови дивља свиња и крупне звери,  у појединачном лову, 

- у осталим случајевима предвиђеним законом којим се уређује ловство. 

 

V. МЕРЕ СИГУРНОСТИ У ЛОВУ 

 

Члан 22. 

Лов дивљачи се забрањује:  

- лицу које не поседује документа из члана 9. овог правилника, 

- лицу које нема одговарајуће оружје и муницију за лов одређене дивљачи,  

- лицу којем је ловна карта изгубљена или трајно оштећена (поцепана, похабана 

тако да недостају поједини делови или се подаци са ловне карте не могу јасно 

очитати ), 

- лицу које је под утицајем или се сумња да је под утицајем психоактивних 

супстанци (алкохол, наркотици и сл.), 

- лицу које показује знаке агресивности и психичке нестабилности. 

Стручни пратилац, пратилац или вођа групе дужан је да у току лова искључи 

свако лице или лица за која утврди да не поступају у складу са прописима који уређују 

ловство и ловачком етиком. 
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Члан 23. 

У циљу спровођења превентивних мера безбедности и сигурности, као и мера за 

спречавање других штета у ловишту за време организованог лова стручна и ловочуварска 

служба  су у обавези да: 

- прате епизотиолошку ситуацију у ловишту и окружењу;  

- прате радове у шумарству, пољопривреди и осталим активностима које се спроводе у 

ловишту и околини; 

- прате активности на подручјима заштићених природних добара; 

- изграђују, обележавају и одржавају исправним и функционалним ловно техничке 

објекте на начин којим се њихово коришћење чини безбедним и сигурним за учеснике 

лова и остала физичка и правна лица која врше активности у границама ловишта; 

- обезбеде услове за добру прегледност терена приликом осматрања и лова дивљачи; 

- обезбеде одговарајући простор за пробни хитац код лова оружјем са олученим цевима; 

- припреме и држе безбедним део ловишта у којем је планирано обављање ловних 

активности; 

- упознају сваког ловца о мерама безбедности којих су дужни да се придржавају у 

ловишту; 

- предузимају мере за заштиту и безбедност живота, здравља и имовине учесника у лову, 

као и правних и физичких лица која се налазе у ловишту, а не учествују у лову 

приликом вршења лова. ; 

- спречава, сузбија и гаси пожаре у ловишту и око њега; 

- предузима остале мере безбедности у ловишту и у лову. 

Члан 24. 

Ловачким оружјем и опремом се мора руковати опрезно и одговорно. 

Приликом доласка на место лова, преласка на друго место, кратког престанка лова 

(привремено напуштање чеке у лову од стране пратиоца/стручног пратиоца), боравка у групи 

на отвореном простору и у затвореним просторијама, оружје мора бити испражњено и 

отворено у зависности од врсте оружја (отворен затварач или преломљена пушка).  

Пушка се пуни окренутих леђа учесницима лова, тако што се цев држи у косо усмерена 

на горе или на доле. 

Није дозвољено пуцати летећу дивљач у ниском лету, као ни дивљач која се креће ка 

другим лицима. 

Није дозвољено пуцати дивљач на води, леду и тлу, а у смеру других лица. 

Пре почетка лова, сваки ловац мора бити упознат са позицијом суседних ловаца и 

упозорен у којим правцима сме да пуца дивљач. 

У групном лову, дивљач се не сме пратити оружјем све док не пређе линију 

постављених ловаца. 

Убрзач окидања (шнелер) се не сме користити у групном лову. 

Дивљач се не сме осматрати нишанским оптичим уређајем. 

Приликом ношења оружја рука се не сме држати на устима цеви. 

После пада оружја на тло, проласка кроз густиш, као и за време снежних падавина, цев 

оружја се мора контролисати од евентуалних зачепљења. 

Ловац не сме напустити место лова без одобрења стручног пратиоца, пратиоца, односно 

вође групе. 

Приликом учешћа у кружном лову и у лову пригоном, оружје се носи усмерено у косо, 

горе или доле. 
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VI. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА У ЛОВУ 

 

Члан 25. 

Сви ловни и ловно-технички објекти у ловишту морају бити прописно обележени и 

евидентирани, а у складу прописом који ближе уређује  начин обележавања односно 

означавања граница и ловнотехничких објеката у ловишту. 

Број ловних и ловно-техничких објеката у ловишту мора бити усклађен са бројем 

ловних и ловно-техничких објеката предвиђеним у ловној основи ловишта.  

Члан 26. 

Ловочуварска служба је у обавези да редовно, а посебно пре почетка најављеног лова 

контролише исправност ловних и ловно-техничких објеката и да све уочене недостатке 

отклони у што краћем року и доведе их у исправно стање пре извођења лова. 

Члан 27. 

Дезинфекција хранилишта, простора око хранилишта и хватаљки, мора се спроводити 2 

пута у току године (у пролеће и у јесен). 

Хранилишта и складишта се пред зимску сезону пуне храном у септембру/октобру 

месецу. 

Ловочуварска служба редовно мора да контролише да ли у хранилиштима има довољно 

хране, а посебно у време дубоких снегова. 

Члан 28. 

Чеке се морају градити од природних материјала, који обезбеђују стабилност, чврстину, 

безбедност и функционалност.  

Приликом изградње чека, посебно се мора обратити пажња да линија пуцања не буде 

усмерена у правцу путева и других објеката. 

Приликом изградње чека које имају намену за вршење одстрела дивљачи посебно се 

мора водити рачуна о одабиру локације где се чека поставља, и то тако да, по правилу буде 

удаљена најмање 200 m од границе ловишта. 

Лестве морају бити фиксиране и са рукохватом. 

Чеке се морају одржавати у исправном и функционалном стању. 

Члан 29. 

Ловне и ловно-техничке објекте у ловишту користе стручна и ловочуварска служба, 

друга лица која обављају послове код корисника ловишта чији делокруг посла захтева 

коришћење ловних и ловно-техничких објеката, као и лица којима је издата дозвола за лов 

или одобрење за коришћење ловних и ловно-техничких објеката, у складу са одредбама овог 

правилника и упутствима стручног пратиоца. 

Одобрење за коришћење објеката из става 1. овог члана издаје одговорно/овлашћено 

лице корисника ловишта својим актом. 

 

VII. КОНТРОЛА ЛОВЉЕЊА ДИВЉАЧИ 

 

Члан 30. 

За организовање лова и контролу ловљења дивљачи у ловишту, у складу са планираним 

одстрелом из планског документа за ту ловну годину, задужено је стручно лице у ловишту. 
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Стручно лице дужно је да редовно врши анализу: квалитативног и квантитативног стања 

дивљачи у ловишту, реализације планираног одстрела, штета на дивљачи од  незаконитог 

лова или других узрока, уз вођење прописане евиденције, као и да предузима остале стручне 

мере које се односе на контролу ловљења. 

Члан 31. 

 Стручна служба је дужна да прати реализацију планираног одстрела из планског 

документа за текућу ловну годину и да евидентира сва излучења у току ловне године у 

евиденцији коју уредно води (туристички, узгојни, санитарни одстрел, угинућа, хватање 

дивљачи и др). 

Уловљена дивљач и угинула или на други начин уништена дивљач, рачунају се као 

укупно излучење дивљачи. 

Члан 32. 

 Ако се у ловишту смањи бројност неке врсте ловостајем заштићене дивљачи испод 

минималне бројности утврђене за ту годину планским документом, лице које обавља стручне 

послове газдовања ловиштем, дужно је да о томе обавести надлежни орган корисника 

ловишта. 

Надлежни орган из става 1. овог члана дужан је да обустави лов те врсте дивљачи и 

предузме мере ради успостављања оптималне бројности те врсте дивљачи утврђене у ловној 

основи. 

Ако се у ловишту повећа бројност неке врсте ловостајем заштићене дивљачи изнад 

оптималне бројности утврђене планским документом, лице које обавља стручне послове 

газдовања ловиштем, дужно је да о томе обавести надлежни орган корисника ловишта. 

Надлежни орган из става 3. овог члана дужан је да предузме мере ради успостављања 

оптималне бројности те врсте дивљачи утврђене у ловној основи. 

 

VIII. ПОСТУПАЊЕ СА УЛОВЉЕНОМ И УГИНУЛОМ ДИВЉАЧИ  

 

Члан 33. 

Лице које обавља стручне послове газдовања ловиштем у обавези је да 48 сати пре 

почетка лова на крупну дивљач о истом обавести надлежног ветеринарског инспектора или 

ветеринарску станицу, ради организовања службене контроле уловљене дивљачи. 

Члан 34. 

Стручни пратилац, пратилац или вођа групе је дужан да, у складу са прописима 

којима се уређује ловство, уловљену дивљач и трофеје дивљачи:  

1) обележи евиденционом маркицом за обележавање уловљене дивљачи (у даљем 

тексту: маркица) 

2) изврши службену контролу одстрељене дивљачи и трофеја дивљачи, у складу са 

прописима којима се уређује ветеринарство (у даљем тексту: службена контрола); 

3) изврши 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 или 

ловочувара (у даљем тексту: стручни пратилац); 
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4) обезбеди документацију која прати уловљену дивљач у промету, у складу са 

прописима којима се уређује ловство и прописима којима се уређује ветеринарство. 

Члан 35. 

Померање, пренос односно транспорт одстрељене крупне дивљачи са 

припадајућим деловима, са места одстрела до места на којем се врши службена контрола 

врши се након обележавања на начин прописан овим правилником. 

Члан 36. 

 Стручно лице задужује одговарајући број маркица у складу са планом одстрела 

дивљачи предвиђеним годишњим плановима газдовања ловиштима за наредну ловну годину.  

Члан 37. 

Маркице које су изгубљене или оштећене услед нестручног руковања 

евидентирају се као маркице искоришћене за обележавање одстрељене дивљачи за коју је 

издата дозвола за лов (реализовани лов), о чему се обавештава министарство надлежно за 

послове ловства. 

Изгубљене и оштећене маркице услед нестручног руковања, за које је издата 

дозвола за лов, посебно ће се евидентирати код корисника ловишта и у централној бази 

података. 

Члан 38. 

Сваку уловљену дивљач прати одговарајућа пропратница, која се издаје  у складу 

са прописима којима се уређује ловство. 

Члан 39. 

Сваки трофеј одстрељене дивљачи прати одговарајући  трофејни лист, који се 

издаје  у складу са прописима којима се уређује ловство. 

Трофејни лист се издаје за трофеје следећих врста дивљачи: 

Лисица / Vulpes vulpes / Лобања 

Јазавац / Meles meles / Лобања 

Дивља мачка / Felis silvestris / лобања, крзно 

Шакал / Canis aureas / лобања, крзно  

Вук / Canis lupus / лобања, крзно  

Дивља свиња / Sus scrofa / Кљове 

Срна / Capreolus capreolus / роговље са лобањом 

Члан 40. 

Евиденција трофеја води се на оцењивачком листу,  у складу са прописима којима 

се уређује ловство. 

Евиденција издатих трофејних листова води се у складу са прописима којима се 

уређује ловство. 

Оцењивачки листови и издати трофејни листови евидентирају се за сваку ловну 

годину у евиденцији корисника ловишта и у централној бази података.  

Члан 41. 

Са угинулом дивљачи и дивљачи за коју се утврди да месо није безбедно за исхрану 

људи, поступаће се у складу са прописима којима се уређује ветеринарство и по налогу 

ветеринарског инспектора. 
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Члан 42. 

Цене одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи 

одређују се посебним актом. 

Наплата лова и ловних услуга је у динарима, а уколико се рачун плаћа иностраном 

валутом, обрачун се врши прерачуном динарских цена у ЕУР, по званичном средњем курсу 

Народне банке Србије на дан фактурисања. 

Цена меса ловостајем заштићене крупне дивљачи обрачунава се посебно, на основу 

тежине меса у кожи (код срнеће, јеленске, лопатарске и муфлонске дивљачи без главе, утробе 

и ногу, а код дивљих свиња без утробе). 

Цена одстрела ловостајем заштићене ситне дивљачи (исказана за целу јединку у кожи 

или перју) исказује се посебно за сваку врсту ситне дивљачи. 

 

IX. ШТЕТЕ НА ДИВЉАЧИ И ОД ДИВЉАЧИ 

Члан 43. 

За спречавање штете од дивљачи и на дивљачи стручна и ловочуварска служба је 

дужна да спроводи све мере прописане законом којим се уређује ловство и да активно 

сарађује са локалним становништвом и локалном самоуправом на свим питањима везаним за 

спречавање и сузбијање штета на дивљачи и од дивљачи. 

 На спречавању штета од дивљачи и на дивљачи морају се ангажовати сви материјални 

и људски ресурси. 

Члан 44. 

За утврђивање штета насталих од дивљачи и на дивљачи, посебним актом ће се 

формирати трочлана Комисија за утврђивање висине настале штете, која је дужна да 

предузме све прописане мере. 

Члан 45. 

Стручна и ловочуварска служба је дужна да непрестано прати стање у ловишту и да 

врши процену евентуалних ризика по дивљач и/или имовину у ловишту, ради израде планова 

за спречавање штета од дивљачи и на дивљачи. 

 

X. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 Члан 46. 

 Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе акти корисника ловишта 

донети у складу са Законом о ловству („Службени гласник РС“, бр. 39/93, 44/93 и 60/93). 

 Члан 47. 

Овај правилник ступа на снагу данoм објављивања на огласној табли корисника 

ловишта „Расина“. 

 

  

                      Одговорно лице корисника ловишта 

     М.П.                                  Владимир Костић 
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