
 

 На основу члана 56. став 4. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник 

РС”, број 18/10), 

  Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЛОВОЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ 

 Објављен („Службени гласник РС”, број 56/15) од 26. јуна 2015. године 

 

Члан 1. 

У Правилнику о ловочуварској служби („Службени гласник РС”, број 84/11), 

члан 3. мења се и гласи: 

     „Члан 3. 

Ловочуварском службом у ловишту, у погледу организовања, координирања и 

контроле рада, руководи службено лице које корисник ловишта одреди својим 

општим актом, а које је ималац лиценце за обављање стручних послова газдовања 

ловиштем и које је запослено код правног лица које је регистровано за обављање 

стручних послова у ловству. 

У оквиру вршења послова ловочуварске службе ловочувар води дневник 

ловочувара који садржи нарочито податке о:  пословима, задацима и роковима за 

извршење тих послова и задатака; реализацији добијених послова и задатака од 

руководиоца;  резултатима осматрања дивљачи; информацијама о стању дивљачи и 

њихових станишта у ловишту; запажањима у току својих активности у ловишту; 

предузетим радњама у ловишту; као и друге податке од значаја за дивљач и 

ловиште. 

У случају ванредних ситуација у ловишту (незаконит лов, сумња на заразне 

болести дивљачи, елементарне непогоде, штете на дивљачи и од дивљачи и др) 

ловочувар без одлагања обавештава овлашћено лице које обавља стручне послове 

газдовања ловиштем, законског заступника правног лица код кога је запослен, а по 

потреби и друге надлежне органе и о томе сачињава посебан извештај.”. 

 

Члан 2. 

 У члану 5.  став 1. мења се и гласи: 

„Корисник ловишта својим актом одређује број лица запослених на пословима 

ловочувара у ловишту, у складу са чланом 65. Закона о дивљачи и ловству 

(„Службени гласник РС”, број 18/10). ”. 

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Корисник из става 1. овог члана одређује број лица у зависности од услова 

газдовања ловиштем (врста ловишта по намени, коришћењу простора, надморској 

висини и конфигурацији терена; структура површина у ловишту; фондови ловостајем 

заштићених врста дивљачи и планирани одстрел; мере газдовања ловиштем; степен 

угрожености дивљачи и станишта од незаконитих радњи; врста и начин организовања 



лова; број ловаца и др), с тим да максимална површина по ловочувару не може бити 

већа од 20.000 ha ловне површине. 

                                                    

Изузетно од става 2. овог члана по основу специфичности услова газдовања 

ловиштем може се одредити број ловочувара у ловишту тако да максимална 

површина по ловочувару може да износи и више од 20.000 ha ловне површине.”. 

 Досадашњи став 2.  постаје став 4. 

Члан 3.  

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број 110-00-00109/2015-09  

У Београду, 19. јуна  2015. године  

 

 

МИНИСТАР 

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


