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На основу Члана 63. Став 3. Закона о дивљачи и ловству (Сл. Гласник РС, бр.: 18/10), Правилника 

о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и 

садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца 

Извештаја о извршеном лову (Сл. Гласник РС бр.: 44/10) и Правилника о газдовању ловиштем 

,,Расина“, стручна служба ЛУ „Крушевац“ доноси следеће: 

 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА ГРУПНОГ ЛОВА НА ДИВЉЕ СВИЊЕ У 

ЛОВИШТУ „РАСИНА“ И ОБАВЕЗЕ ГРУПОВОЂА И ЛОВАЦА 

 

- Групни лов на дивље свиње у ловишту „Расина“ се обавља према издатој Дозволи за групни 

лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице, у складу са календаром лова који је прописало 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

- Лов организује корисник ловишта на основу иницијативе ловочуварске и стручне службе 

удружења. 

 

- Секције су дужне да у сарадњи са стручном службом дефинишу датуме и термине лова, 

зборна места, груповође, као и територију ловишта у Секцији које то зборно место покрива. 

Ловом руководи груповођа, кога предлаже Збор секције уз сагласност управника ловишта, а 

именује Управни одбор удружења. 

 

- Груповођа је дужан да на иницијативу групе ловаца формира групу која не сме бити мања од 

3 и већа од 20 ловаца. Ловци који имају намеру да лове потребно је да се груповођи најаве 

најкасније 12 часова пре лова, за дане викенда и државних празника да се груповођи најаве 

најкасније 48 часова , груповођа има право да ускрати лов ловцима који су прекобројни. 

 

- Лови се искључиво на територији ловишта које покрива зборно место где је ловац пријављен 

за лов, а на територију ловишта суседног зборног места се прелази искључиво по одобрењу 

груповођа и уз сагласност груповође одговорног за ту територију ловишта. 

 

- Груповође ће бити означени видном ознаком груповођа и овлашћени су и одговорни за 

спровођење лова у делу ловишта које покрива њихово зборно место, а све у складу са горе 

наведеним Законом и пратећим Правилником. 
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- Списак зборних места, имена груповођа који су задужени за организовање и спровођење 

лова са наведених зборних места, као и њихови контакт телефони, биће видно истакнути на 

Огласној табли удружења и сајту. 

  

На ловном терену које покрива једно зборно место не може се ловити два дана узастопно. 

 

ДУЖНОСТИ ЛОВАЦА: 

 

- Сваки ловац је дужан да се на зборном месту где жели да лови појави 15 минута пре почетка 

лова  да би на време био уписан у дозволу и легално ловио тај ловни дан. 

 

- Сви пријављени ловци од документације треба да поседују оверену чланску карту за текућу 

ловну годину, ловну карту за текућу ловну годину, оружани лист за оружје које носе у лову и 

обавезну документацију везану за ловачког пса, ако се исти користи у лову, као и доказ о 

извршеној доплати чланарине за лов дивљих свиња (уплатницу). 

 

- У лову на дивље свиње дозвољено је користити ловачке пушке са неолучениом цевима-

сачмаре, искључиво са муницијом са јединачним зрном. Употреба крупне сачме (ПП, 00, итд. је 

СТРОГО ЗАБРАЊЕНА ЗБОГ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕСНИКА У ЛОВУ). 

 

- У лов на дивље свиње дозвољено је коришћење ловачких паса и то (дугоногих и кратконогих 

гонича, теријера, јазавичара), који имају исправну документацију. Законом је прописано да је 

обавезна употреба најмање једног пса на групу од 10 ловаца. 

 

 Ловци који учествују у лову морају бити видно обележени јарким бојама-јарко 
наранџаста, флуоресцентно жута, црвена (прслук, капа, трака итд.) и то тако да 
означени део буде најмање 1/3 површине горњег дела тела. 

  

 ЛОВАЦ ЈЕ ДУЖАН: 

 

 Долазак и повратак са зборног места мора бити у договорено време. 

 Сви ловци су обавезни да поштују обавезе добијене од груповође. 

 Оружје се носи празно и пуни се тек на месту одређеном за чекање. 
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 Са чека се мора добро осмотрити околина и правац у коме се очекује пуцањ, мора се 
водити рачуна где се налази суседни ловац. 

 Пуца се само у дивљач која је јасно уочена и  јасно види. 

 Сваки пуцањ  ловац дужан је да пријави груповођи и исти правда. 

 Трофеј високе дивљачи припада ловцу који је први ранио дивљач ,а у случају 
неспоразума груповођа одређује ко је одстрелио дивљач, месо припада целој групи. 

 Лов је завршен када то објави груповођа. 

 Напуштање лова није дозвољено без одобрења груповође. 

 Груповођа има право и обавезу да удаљи из лова сваког ко се не придржава правила 
лова. 

 

 СВЕ УОЧЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ, ЛОВАЦ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИЈАВИ ГРУПОВОЂИ. 
 

 Ловац који је одстрелио дивљач је у обавези да свој одстрел пријави груповођи. 
 

 

 

ДУЖНОСТИ ГРУПОВОЂА: 

 

- Груповођа је обавезан да блок дозволе за лов дивљих свиња преузме у ловачком удружењу  

правовремено пре почетка лова. Уз дозволу за лов Груповођа задужује и Извештај о 

извршеном лову, као и маркице за означавање одстрељене дивљачи, кесе за унутрашње 

органе и шприц за узорковање крви.  

  

- Груповођа је дужан да се појави на зборном месту најмање 15 минута пре почетка лова 

назначеног у дозволи, да би у Дозволу за лов унео све ловце који се појаве на зборном месту 

до почетка лова. 

 

- Груповођа је дужан да упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, начином лова,тереном 

на коме се обавља лов  временом завршетка лова и мерама сигурности којих ловци морају да 

се придржавају. 

 

- Груповођа је дужан да провери исправност документације ловца, и то: ловне карте,чланске 

карте, оружаног листа, доплате чланарине за лов дивљих свиња и докумената за псе, уколико 

се употребљавају у лову, као и оружја и опреме за лов. 
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- Груповођа је обавезан да након пријаве ловца да је пуцано на дивљач прегледа место пуцања 

и утврди да ли је било рањавања. 

 

 Груповођа је дужан да дозолу и извештај о извршеном лову врати у Удружење првог 
дана након завршеног лова. 

 

  

ПОСТУПАК СА ОДСТРЕЉЕНОМ ДИВЉАЧИ: 

 

- Груповођа је у обавези да након добијања сазнања од ловца да је извршен острел одмах 

пријави  Управнику ловишта , а уколико је у немогућности то да учини у обавези је да пријави 

ловочуварима. 

-Груповођа одстрељену дивљач пре померања са места одстрела означава маркицом за 

означавање одстрељене дивљачи .Оодстрељеној дивљој свињи се на лицу места вади утроба, 

да би се избегло контаминирање меса и иста се мора означити на одговарајући начин. 

- Уколико ловац и груповођа нису у стању да адекватно узоркују одстрељену дивљу свињу, 

препоручује се да то ни не раде, већ да целокупан посао отварања дивљачи и узимања узорака 

препусте стручној служби удружења.  

-Груповођа је дужан да обезбеди пренос одстрељене дивљачи до зборног места где дивљач 

преузима стручна служба. 

- Ради прегледа меса и унутрашњих органа, неопходно је сачувати целе следеће унутрашње 

органе (срце,плућа,јетра,бубрези,слезину,целу дијафрагму са кореном ,део миђића предње 

ноге, као и 5 мл крви), који се одвајају у посебне кесе (крв у епрувету помоћу шприца са иглом). 

- Труп одстрељене дивљачи (месо) привремено остаје у објекту за привремено складиштење 

одстрељене дивљачи у Јабланици, одакле ће бити могуће да га ловци преузму након приспеле 

документације и извршене службене контроле меса и органа дивљачи. 

-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. 

-Месо и трофеј одстрељене дивљачи плаћају се по ценовнику удружења. 
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 Груповође и ловци за све евентуалне настале проблеме , уочене неправилности и 

незаконитости , у обавези су да се обрате стручној служби удружења на бројеве , непосредно 

након уочавања: 

1. Управник Миломир Цивић 060-64-44-110 
2. Ловочувар Зоран Пантић 060/64-44-102 
3. Ловочувар Иван Мандић 060/64-44-105 
4. Ловочувар Саша Маринковић 060/64-44-103 

 

  

 Свим ловцима успешну ловну сезону жели стручна служба ЛУ „Крушевац“! 

 

ДОБАР ПОГЛЕД! 

 

                                           

                                          ЛУ ''Крушевац'' Крушевац 

                                                                                                            Стручна Служба 


