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УПУТСТВО
ЗА УЧЕСНИКЕ У ГРУПНОМ ЛОВУ НА ВУКА

Учесник у групном лову на вука (у даљем тексту: ловац), дужан је да пре почетка лова попуни ПРИЈАВУ
ЗА ЛОВ, (читко попуњену хемијском оловком, са свим траженим подацима и својеручним потписом на
обрасцу пријаве) и преда је кориснику ловишта, односно организатору групног лова.
Корисник ловишта, односно организатор лова на вука, поред опште прихваћених принципа групног лова,
дужан је да учесницима посебно скрене пажњу на следеће:

1. У лов сви ловци полазе са зборног места и то истовремено са вођом групе у коју су
распоређени.
2. Ловац не напушта стајанку -"штанд" на коју је распоређен, све до завршетка лова, односно
пригона, а изузетно то може чинити са одобрењем ловника и уз пратњу вође групе.
3. На стајанки ловац мирује, не пуши, не ложи ватру и не прича.
4. Ловник -односно вођа групе ловаца је дужан да пре поласка на стајанку или у погон изврши
контролу оружја и муниције свим учесницима у лову.
5. Из лова се искључује ловац са неисправним и неодговарајућим оружјем или муницијом, као и
ловац који је под утицајем алкохола, дроге или другог опојног -омамљујућег средства.
6. Вук се лови ловачким оружјем и то: ловачким пушкама са олученим цевима (жлебљеним) и
ловачким пушкама са глатким цевима али, са одговарајућим метком.
Када се користи ловачка пушка са глатким цевима (сачмарица) или комбинована пушка, у
групном лову на вука, може се искључиво користити са ловачким метком са јединачним зрном:
("Бренеке","Идеал","С-БАЛ","Доломитис-БАЛ","Силвер", "МГ","Ремингтон" и сл.), што значи да је
УПОТРЕБА САЧМЕ било које крупноће ЗАБРАЊЕНА у групном лову вука.
7. Оружје се пуни после давања сигнала за почетак лова: у лову пригоном, на стајанки -штанду,
када дивљач прође линију ловаца.
8. На вука се пуца само у правцима које је одредио ловник, односно вођа групе, а на стајанки штанду, када дивљач прође линију ловаца.
9. Уловљена или рањена дивљач се не сме сакупљати и тражити пре изласка погинича на линију
стајанке -штанда.
10. Поступак са рањеним вуком, који се пробије кроз линију ловаца у погону или линију погони;а
и лову пригоном, одређује ловник, односно вођа погона.
11. Ловци учесници у пригону пуцају само уназад, и то када вук прође линију пригона.
12. Лов се завршава по давању уговореног сигнала за завршетак лова, и тада сви ловци празне
оружје, сачекују груповођу и даље поступају по његовим упутствима.
13. Ловац који се не придржава упутстава и мера безбедности у групном лову, биће искључен из
групног лова, а евентуалне уплате аванса (за организацију лова и слично) се не враћају.
14. Ловац учесник у групном лову вука, дужан је да поред свега наведеног, у свему поступа
према одредбама Закона о дивљачи и ловству, Закона о оружју и муницији, Правилнику о
коришћењу ловишта и актима корисника ловишта која регулишу лов и коришћење дивљачи.

