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ПРЕДГОВОР
Поштовани ловни радници!
Сходно потребама чланова Ловачке коморе Србије,
који као службена лица обављају послове ловочуварске
службе, а у складу са програмима едукације које организује
и спроводи Комора донета је одлука да се приступи изради
Брошуре за ловочуварску службу.
Сматрали смо за потребно да, тренутно важеће,
законске и подзаконске одредбе које се односе на улогу
службеног лица у ловишту и поступак спровођења
службених овлашћења уобиличимо у једну брошуру, која
ће помоћи нашим члановима у лакшем спровођењу закона
на терену.
Ова брошура има за циљ да законска решења која
су везана за обављање послова у ловству приближи свим
ловочуварима, у погледу њихових надлежности и
овлашћења.
Надамо се да ће Вам ова брошура помоћи на терену
у обављању свакодневних послова из Ваше надлежности.

АУТОРИ:
Карличић Радосав, дипл. правник и
Стојић Милован, дипл. инж. шумарства
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УВОД
Закон о дивљачи и ловству по први пут предвиђа
службена лица која раде у ловству, што представља велики
искорак у односу на досадашњу праксу. Колико је то имало
ефекта показује и досадашња примена закона која је
омогућила да се осим члана 276. КЗ РС, примене и неки
други чланови који посредно омогућавају унапређење
ловства и побољшање стања фондова дивљачи. Такви су
чланови 322. и 323. КЗ РС који предвиђају кривична дела
против службених лица. То је омогућило подношење више
кривичних пријава од стране Ловачке коморе Србије
против починилаца кривичних дела против службених
лица предвиђених Законом о дивљачи и ловству.
Задатак Ловачке коморе Србије је едукација ловних
радника као службених лица у ловиштима о њиховим
правима и обавезама као и обиму овлашћења, да би се
применом Закона постигао пун ефекат предвиђених
решења.
Боршура се састоји из 3 дела, који сваки за себе
обрађују једно од питања која су од значаја за обављање
послова службених лица у ловишту.
Први део обрађује права и дужности службеног
лица у ловишту као и обим његових овлашћења. Посебна
анализа је посвећена питању права на привођење
починилаца у ловишту и права на преглед лица, возила и
других предмета у ловишту.
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Други део је посвећен поступку спровођења
службених радњи у ловишту. У више корака је објашњено
могуће поступање у конкретним ситуацијама, како би се
службене радње спровеле у складу са законом. Упоредна
анализа више законских и подзаконских аката имала је за
циљ да што јасније постави границу службених
овлашћења.
Трећи део се бави питањем службеног оружја у свим
аспектима који се рефлектују на рад у ловству. Посебна
пажња је посвећена питању безбедног поступања са
оружјем, као и условима које службено лице мора да
испуни да би могао да користи службено оружје.
Члан 56.
Ловочувар је службено лице са одговарајућом
лиценцом запослено код правног лица које је регистровано
за обављање ловочуварских послова.
Ловочувар врши дужност наоружан службеним
оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се
регулише оружје и муниција.
Извод из Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС”, бр. 18/10).
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ПРВИ ДЕО
СЛУЖБЕНА ОВЛАШЋЕЊА



Права и дужности ловочувара
Овлашћења ловочувара

С обзиром да је посао ловочуварске службе заштита
и уређивање ловишта односно гајење и заштита дивљачи у
ловишту (члан 55. Закона о дивљачи и ловству),
законодавац је предвидео права и дужности којих је
службено лице дужно да се придржава у контакту са
лицима у ловишту.
Сам поступак спровођења зависи од овлашћења
која службеном лицу стоје на располагању. Зато ћемо се
подсетити права и дужности ловочувара, која су
предвиђена у члану 57. Закона о дивљачи и ловству:
да се представи и покаже службену легитимацију
 сваком лицу према којем интервенише;
2. да сачини записник
 о извршеној или покушаној незаконитој радњи,
 о извршиоцима, односно лицима која су покушала
да изврше незакониту радњу,
 о ловачком оружју, предметима, псима и превозним
и другим средствима коришћеним или намењеним
за вршење незаконите радње;
3. да обавести о извршеној или покушаној
незаконитој радњи
 Полицију,
 одговорно лице корисника ловишта,
 надлежног ловног инспектора;
1.
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да фотографише или сними
лица која су извршила или покушала да изврше
незакониту радњу,
 незаконито уловљену или ухваћену дивљач, трофеје
и друге делове дивљачи,
 псе,
 ловачко оружје, предмете и друга средства којима
је извршен незаконит лов или нанета штета
ловишту;
5. да изда потврду о привременом одузимању ствари
 лицу од кога су привремено одузети незаконито
уловљена или ухваћена дивљач, трофеји и други
делови дивљачи, пси и превозна и друга средства и
предмети;
6. да поднесе пријаву
 против лица које је затечено у извршењу
незаконите радње;
7. да затражи помоћ Полиције и ловног инспектора
 ако је онемогућен у вршењу послова ловочуварске
службе односно спровођења службене радње.
4.



Уколико је спреченo у обављању послова,
службено лице треба да затражи асистенцију Полиције.
Није дозвољено употребљавати силу осим уколико
је у питању нужна одбрана или крајња нужда.
Нужна одбрана је она одбрана која је неопходно
потребна да учинилац од свог добра или добра другога
одбије истовремени противправни напад (члан 19. КЗ РС.).
Прекорачење нужне одбране постоји када одбијање
напада односно одбрана није сразмерна извршеном нападу.
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Пример 1: уколико починилац физички нападне
ловочувара, прекорачење ће постојати ако је ловочувар
одбио напад користећи било коју врсту оружја.
Пример 2: ако је починилац физички напао
ловочувара, прекорачење ће постојати ако по престанку
физичког напада ловочувар настави да се брани, без обзира
каква му је последица изазвана нападом.
Напад је свака радња човека која је управљена
односно предузета са циљем да се повреди или угрози туђе
правно заштићено добро (нпр.живот).
Крајња нужда постоји када је дело учињено ради
тога да учинилац отклони од свог добра или добра другога
истовремну нескривљену опасност која се на други начин
није могла отклонити, а при томе учињено зло није веће од
зла које је претило (члан 20. КЗ РС).
У складу са својим правима и дужностима ловочувар има
следећа овлашћења у ловишту која су предвиђена у
члану 58. став 1. Закон о дивљачи и ловству:
контрола ловишта
 ловне карте
 дозволе за лов
 оружани лист
 идентификациона картица ловачког пса
 лична исправа затеченог лица у ловишту (исправа
којом лице затечено у ловишту потврђује свој идентитет);

1.

да приведе лице без јавних исправа надлежном
органу (орган унутрашњих послова)

само ако је затечено у вршењу незаконитих радњи
и нема јавне исправе;

2.
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ПРАВО НА ПРИВОЂЕЊЕ
Привођење је принудно довођење лица у
просторије полиције, суда, органа за прекршаје или органа
управе или у притвор по писменом налогу суда или без
њега.
Да би ловочувар могао да поступи у складу са овим
овлашћењем потребно је да је лице затечено у вршењу
незаконитих радњи у ловишту и да неће да покаже личну
исправу.
Ова два услова морају постојати истовремено.
Право на привођење треба сагледавати заједно са
могућношћу постојања кривичног дела противправног
лишавања слободе.
С обзиром на терет доказивања, саветујемо да се
ово овлашћење користи само када сте потпуно сигурни у
чињеницу да је дело незаконито и да нема сумње да се тако
нешто докаже.
Због ограничености делокруга у коме се ово
овлашћење може користити и јако танке линије коју је врло
лако прекорачити саветујемо да се ово овлашћење користи
као последње од предвиђених.
3.

контрола у случају сумње да је извршено кривично
дело
 ловачког оружја,
 предмета и других средстава коришћених или
намењених за вршење незаконите радње,
 возила и других средстава која служе за превоз или
преношење дивљачи,
 лица за која постоји сумња да превозе, односно
преносе уловљену дивљач, трофеје и друге делове
дивљачи;
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Разлика између прегледа и претреса
Приликом контроле затечених лица у ловишту
службено лице треба да се ослања на одредбу у члану 58.
став 2. Закона о дивљачи и ловству која гласи:
Лице затечено у ловишту дужно је да на захтев
ловочувара покаже исправе и омогући преглед улова,
ловачког оружја и других средстава за лов, возила и других
средстава за превоз или преношење уловљене дивљачи и
њених делова. (члан 58. став 2. Закона о дивљачи и
ловству.)
Право на спровођење инструмената силе поверено
је органу унутрашњих послова.
Такав је случај и са претресом особа, возила, стана
и других просторија.
Претрес се врши од стране органа унутрашњих
послова на основу налога суда.
Претрес само изузетно може бити учињен од стране
органа унутрашњих послова без налога суда.
Преглед се увек врши без налога суда.
Главна разлика између претреса и прегледа је
постојање НАЛОГА СУДА.
Преглед се врши разгледањем ствари и предмета
које вам ставља на увид затечено лице у ловишту.
Свака употреба силе приликом прегледа значила би
постојање претреса (на које је без налога суда једино
овлашћена Полиција), што није дозвољено, већ се цела
ситуација евидентира записником.
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Дакле уколико лице које се прегледа не жели да
дозволи преглед, то се евидентира у записник и служи као
доказ код надлежног органа.
привремено одузимање ствари и предмета којима је
извршена незаконита радња или које су настале
извршењем незаконите радње и предаја надлежном
органу на даље поступање (одмах).

4.

Такве ствари и предмети су:





незаконито уловљена или ухваћена дивљач,
трофеји и други делови дивљачи,
пси, као и
предмети и друга средства којима је извршен
незаконит лов или нанета штета ловишту;

Службено лице је овлашћено да у случају сумње у
извршење кривичног дела затражи да му се дозволи
преглед сумњивог возила, лица и предмета и том приликом
може одузети ствари и предмете који су наведени Законом,
уколико се сумња испостави као оправдана. (члан 58. став
2. Закона о дивљачи и ловству)
5. захтев за успостављање претходног стања, односно,
предузимање мера за спречавање и уклањање
штетних последица.
Дајемо приказ спровођења службених радњи кроз
неколико корака који зависно од конкретне ситуације могу
бити искоришћени делимично или у целини.
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ДРУГИ ДЕО
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА СЛУЖБЕНИХ РАДЊИ
1.
2.

3.

Представљање
Контрола
a) комуникација са лицем затеченим у ловишту,
b) комуникација са лицима затеченим у
незаконитој радњи,
c) право прегледа затеченог лица у ловишту,
d) одузимање ствари,
Пријава (изглед, битни делови, врсте, надлежни орган)
ПРВИ КОРАК

Представљање
интервенише.

сваком

лицу

према

коме

Сходно Закону о дивљачи и ловству члан 57. став 1,
ловочувар је дужан да се представи и покаже службену
легитимацију сваком лицу према којем интервенише.
С обзиром да је Правилником о ловочуварској
служби ознака ловочувара саставни део легитимације
ловочувара, она мора бити видно истакнута како би лице
према коме су службене радње усмерене одмах било
упознато да је у питању службено лице.
Пре него што ступите у контакт са лицем
затеченим у ловишту, представите се, наведите разлог
контроле и позовите се на законска овлашћења. (члан
57. и 58. Закона о дивљачи и ловству).
Уколико затечено лице у ловишту није повредило
прописе о ловству, објасните разлоге захтева за
идентификацију и вратите личну исправу лица.
12

ДРУГИ КОРАК
Контрола - први случај
Од тренутка када постоји сумња у могућност
извршења кривичног дела незаконит лов или другог
кривичног дела које се гони по службеној дужности, треба
обавестити МУП односно Полицију, а најбоље је да се то
учини преко званичне централе (на број 192), јер се сви
позиви снимају и остају забележени, што је од изузетног
значаја за касније доказивање кривичног дела (препорука
МУП-а).
Уколико је у питању дело које се санкционише по
Закону о дивљачи и ловству, потребно је прикупити што
више доказа које ћете унети у записник о извршеној или
покушаној незаконитој радњи. Приступићете следећим
службеним радњама које проистичу из ваших овлашћења
предвиђених у члану 58. став 1. Закона о дивљачи и
ловству:






извршите идентификацију затеченог лица (увидом у
личну исправу или неки други документ који је
подобан за утврђивање идентитета).
затражите на увид ловну карту, дозволу за лов,
оружани лист и идентификациону картицу ловачког
пса.
извршите преглед улова, ловачког оружја, возила и
других средстава за превоз или преношење уловљене
дивљачи. Преглед вршите разгледањем ствари и
предмета, које вам ставља на увид лице затечено у
ловишту.
привремено одузмите незаконито уловљену дивљач и
друге законом прописане предмете о чему сачињавате
13





потврду о одузетим стварима коју у једном примерку
предајете починиоцу незаконите радње. Потврду о
привремено одузетим стварима потписује и лице које
је затечено у ловишту.
одузете ствари одмах предајте надлежном органу на
даље поступање. (уколико околности налажу
благовремено обавестити орган унутрашњих послова).
сачините записник о извршеној или покушаној
незаконитој радњи.
уколико околности налажу поднесите пријаву Јавном
тужиоцу или Полицији против лица које је затечено у
извршењу незаконите радње.
Контрола - други случај

Уколико затечено лице у ловишту не жели да
вам покаже личне исправе и дозволи увид у друга
документа и предмете на чију контролу имате право, још
једном га упознајте са законском одредбом да сте ви
службено лице и која овлашћења вам стоје на располагању
(члан 57. и 58. Закона о дивљачи и ловству).
Такође га упознајте са одребом из члана 58. став 2.
која говори о обавезама затеченог лица:
Лице затечено у ловишту дужно је да на захтев
ловочувара покаже исправе и омогући преглед улова,
ловачког оружја и других средстава за лов, возила и
других средстава за превоз или преношење уловљене
дивљачи и њених делова.
Уколико затечено лице ни тада не жели да вам да
тражене податке позовите МУП односно Полицију.
Прикупите све податке који вам према околностима
стоје на располагању, а који треба да садрже време, место и
средства којима је покушана или извршена незаконита
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радња, као и место на коме сте покушали спровођење
службених овлашћења (нпр. фотографишите или снимите
затечено лице у ловишту, видљиву опрему, уловљену
дивљач, убележите регистарске ознаке возила којим је
затечено лице управљало итд.).
Када се створе услови (након доласка Полиције по
вашем позиву) за несметано вршење службене радње,
извршити службене радње у којима сте били спречени или
на било који начин онемогућени. (нпр. преглед возила)
Када се створе неопходни услови све наведене
околности забележите у записник (образац предвиђен
Правилником о ловочуварској служби).
Уколико лице поступи по вашој наредби саставите
записник са неопходним елементима.
Контрола - трећи случај
Уколико је више потенцијалних починилаца за које
постоји основана сумња да вам могу пружити отпор и
спречити вас у вршењу службене радње потребно је:
a) Од тренутка када постоји сумња у могућност
извршења кривичног дела незаконит лов или другог
кривичног дела које се гони по службеној дужности
треба пре предузимања било какве радње
обавестити МУП односно Полицију, а најбоље је да
се то учини преко званичне централе (на број 192),
јер се сви позиви снимају и остају забележени, што
је од изузетног значаја за касније доказивање
кривичног дела. (препорука МУП-а)
b) Покушати спровођење службених радњи односно
прикупљање што више доказа извршења кривичног
дела и починилаца, свим средствима која по Закону
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о дивљачи и ловству стоје на располагању (нпр.
фотографисање и снимање). При том у току
спровођења службених радњи важно је водити
рачуна о личној безбедност и не улазити у
конфликт са потенцијалним починиоцима уколико
су у групи или може доћи до сукоба пре доласка
Полиције.
Закон о дивљачи и ловству предвиђа право
ловочувара да затражи помоћ надлежног органа
унутрашњих послова и надлежног ловног инспектора ако је
онемогућен у вршењу послова ловочуварске службе (члан
57.закона о дивљачи и ловству).
Када се створе услови (након доласка Полиције) за
несметано вршење службених радњи које су дефинисане
Законом, извршити службене радње у којима сте били
спречени или на било који начин онемогућени. (нпр. да
сачините записник о извршеној или покушаној
незаконитој радњи).
ТРЕЋИ КОРАК
Уколико околности налажу да затражите
асистенцију МУП-а, одмах након тога обавестите
надлежног ловног инспектора и одговорно лице корисника
ловишта.
Уколико није било потребе за асистенцијом
Полиције о догађајима у ловишту обавестити надлежног
ловног инспектора и одговорно лице корисника ловишта.

16

ЧЕТВРТИ КОРАК
Неопходно је Полицију упознати да сте ви
службено лице у ловишту са дефинисаним законским
овлашћењима и лиценцом за обављање ловочуварских
послова. Уколико Полиција у току спровођења својих
службених радњи игнорише чињеницу да је ловочувар
службено лице и да сте ометени у вршењу службених
радњи, ставити примедбу на записник у којој ћете навести
да сте по Закону о дивљачи и ловству службено лице
(навести члан 56, 57. и 58.) и које службене радње вам стоје
на располагању (нпр. фотографисање) и тражити копију
записника Полиције о наведеном догађају.
ПЕТИ КОРАК
Након комплетирања записника и прикупљања
доказа поступак се окончава подношењем пријаве уколико
постоје услови.
Службена и одговорна лица у државним органима,
органима локалне самоуправе, јавним предузећима и
установама дужни су да пријаве кривична дела за које се
гони по службеној дужности, а о којима су били
обавештени или за која су сазнали за време обављања
послова. (члан 280. и 332. КЗ РС)
Пријава се подноси Јавном тужиоцу или органу
унутрашњих послова. (Прилог 1 на страни 30.).
Пријава треба да садржи датум, време и место
извршења незаконите радње, средство извршења , име лица
које је извршило незакониту радњу, друге потенцијалне
учеснике у незаконитој радњи.
Она не мора испуњавати посебне формалне услове
нити квалификацију дела.
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Јавни тужилац ће одредити да ли ће дело
квалификовати прекршајно или кривично на основу
достављених доказа, које добије уз пријаву и оних доказа
које му достави Полиција.
Потребно је да је у пријави описана ситуација и да
је прати доказни материјал. (нпр. копија записника
полиције, записник о покушаној или извршеној незаконитој
радњи, фотографије, снимци, регистарске таблице, итд).
ДОДАТНИ КОРАК
Уколико претпостављени у надлежној полицијској
управи не реагују по примедби, у вези статуса службеног
лица ловочувара, коју сте ставили на записник Полиције,
неопходно је обавестити:
1. Надлежног Јавног тужиоца,
2. Правну службу Ловачке коморе Србије,
3. Овлашћено лице корисника ловишта.
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ТРЕЋИ ДЕО
СЛУЖБЕНО ОРУЖЈЕ
1. ПОСТУПАЊЕ СА СЛУЖБЕНИМ
УЛАСКА У ЛОВИШТЕ


ОРУЖЈЕМ ПРЕ

ПРЕНОШЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА

2. УПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА


СЛУЖБЕНО ОРУЖЈЕ СЕ КОРИСТИ САМО У
ЛОВИШТУ,
ПРИЛИКОМ
ОБАВЉАЊА
ПОСЛОВА КОЈИ СУ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ И
ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА.
СЛУЖБЕНО ОРУЖЈЕ

Ловачко оружје је службено оружје ловочувара.
Закон о дивљачи и ловству у члану 56. предвиђа:
Ловочувар је службено лице са одговарајућом
лиценцом запослено код правног лица које је регистровано
за обављање ловочуварских послова.
Ловочувар врши дужност наоружан службеним
оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се
регулише оружје и муниција.(члан 56 став 1. и 3.)
Закон о оружју и муницији предвиђа да државни и
други органи, предузећа, установе и друга правна лица
могу набављати и држати оружје и муницију, ради
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обављања њихове делатности, односно активности, на
основу одобрења надлежног органа.
Одобрење за набављање ловачког оружја може се
издати предузећима и другим организацијама којима су
ловишта дата на управљање (члан 17.).
Ако се узме у обзир да Закон о дивљачи и ловству
каже да је ловочуварска служба задужена за послове
заштите и уређивања ловишта, као и гајења и заштите
дивљачи у ловишту, а при том је запослена код правног
лица регистрованог за обављање послова у ловству коме је
ловиште дато на газдовање, долазимо до закључка да је
ловачко оружје службено оружје ловочувара.
Законска одредба је у погледу службеног оружја
даље разрађена у Правилнику о ловочуварској служби који
дефинише где, када и под којим условима се може
користити службено оружје (члан 15.).
Ловочувар користи службено оружје искључиво
у ловишту у коме врши дужност, за потребе спровођења
мера газдовања ловиштем предвиђених ловном основом,
а у складу са законом којим се уређује ловство и
законом којим се уређује оружје и муниција. (члан 15
став 2. )
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1. ПОСТУПАЊЕ СА СЛУЖБЕНИМ ОРУЖЈЕМ ПРЕ
УЛАСКА У ЛОВИШТЕ
Предвиђена је законска обавеза да се оружје и
муниција који се држе и носе, чувају закључани и на други
начин обезбеђени да не дођу у
посед
неовлашћених
лица,
односно да се носе на безбедан и
уобичајен начин и њиме се
пажљиво рукује. (Закон о оружју и
муницији).
Муницијом, у смислу овог
закона, сматрају се меци, патроне,
чауре са капислама, каписле, зрна,
дијабола, кугла, сачма, барут,
сигнална, анестетичка и гасна
пуњења.
Чување оружја
Оружје и муниција се
чувају у касама, челичним,
металним
ормарима
или
боксовима од армираног бетона са
челичним вратима. (слика 1.).
Муниција се складишти одвојено
од оружја.
слика 1.
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Пре одлагања оружја на стално место чувања
обавезно се мора преконтролисати да у цеви-магацину
оружја нема муниције. (Правилник о ближим условима и
начину смештаја и чувања оружја и муниције, "Службени
гласник РС бр.1/99" ) (слика 2.).

слика 2.
Муниција за ватрено оружје у себи садржи
иницијалну капислу и барутно пуњење па самим тиме
представља опасно средство које је осетљиво на топлоту.
Иницирање муниције-експлозивни процес не може
почети сам од себе. За то је потребан почетни импулс.
Почетни импулс може бити механички (удар
ударне игле) или топлотна енергија (загревање, пламен).
Температура чувања
Ниска температура негативно утиче на муницију,
јер може довести до закаснелог барутног паљења и
заглављивања зрна у цеви оружја. У таквим ситуацијама
обавезно је сачекати око 30 секунди, па тек онда отворити
затварач оружја.
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Висока температура негативно утиче на муницију,
јер барут постаје осетљив и непоуздан и смањује му се век
трајања, а може довести и до паљења и експлозије барута
при ускладиштењу муниције.
Обавеза чувања
Правилник о ловочуварској служби предвиђа да је
правно лице код кога је ловочувар запослен обезбеђује
службено оружје и одговарајућу муницију за сваког
ловочувара и евидентира службено оружје и муницију
у складу са законом којим се уређује ловство и законом
којим се уређује оружје и муниција.
Такође предвиђена је обавеза правног лица код кога
је ловочувар запослен да спроведе све мере које су
потребне да се службено оружје чува закључано и на други
начин обезбеђено како не би дошло у посед неовлашћених
лица.
У том циљу правно лице мора овластити конкретна
лица која имају приступ службеном оружју.
Када се не користи односно када је ван употребе
оружје треба да се држи ненапуњено, очишћено, и одвојено
од муниције. (члан 17. Правилника о ловочуварској
служби).
Правилник о ловочуварској служби је тиме
имплементирао законску наредбу да се оружје чува на
безбедном месту ван домашаја неовлашћених лица. (члан
23. Закон о оружју и муницији).
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ПРЕНОШЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА
Службено оружје се ван ловишта и послова у
којима је његово коришћење предвиђено преноси у
футроли, расклопљено или са бравицом на обарачу.
Оружје се може преносити уколико је расклопљено
и одвојено од муниције, тј. да је приликом преношења
оружје без муниције и у растављеном стању тако да један
или више делова буду одвојени од њега. Уколико није
могуће на горе предвиђен начин, ловачко оружје мора бити
на други начин онеспособљено за тренутну употребу
(ношење у футроли, бравица на обарачу и сл.) (слика 3 и
слика 4).
Уз оружје које се преноси или носи у складу са
Законом о оружју и муницији носи се и исправа којом је
утврђено право на држање односно ношење оружја
(оружани лист или Сагласност надлежног органа и потврда
правног лица код кога је ловочувар запослен). (члан 16.
Закона о оружју и муницији).
По закону о оружју и муницији деловима оружја се
сматрају цеви за пушке, улошци (адаптери) за ватрено
оружје, затварачи за пушке, сандук или глава пушке.

слика 3.
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слика 4.
Расклапање и склапање оружја
Пре расклапања оружје се мора испразнити и
проверити да ли је без метка у цеви. Расклапање мора да се
изврши у складу са техничким упутством. При расклапању
пожељно је делове одлагати оним редом којим се
демонтирају. Склапање се врши обрнутим редом.
Расклапање ловачке пушке обухвата одвајање цеви
и главе са кундаком. (слика 5).

слика 5.
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Расклапање ловачког карабина обухвата одвајање
склопа затварача и скидање магацина муниције. (слика 6.).

слика 6.
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УПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ОРУЖЈА
Службено оружје се користи само у ловишту
приликом обављања послова који су прописани
законом и подзаконским актима.
Закон о дивљачи и ловству предвиђа:
Ловочувар врши дужност наоружан службеним
оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се
регулише оружје и муниција. (члан 56. став 3.)
Закон у следећем ставу каже да ће министар ближе
прописати врсте и правила употребе службеног оружја,
што је и учињено у Правилнику о ловочуварској служби.
Правилником је прописано да ловочувар користи
службено оружје искључиво у ловишту у коме обавља
послове, за потребе мера газдовања ловиштем,
предвиђених ловном основом.
С обзиром да смо у претходном делу објаснили
које оружје може бити службено оружје ловочувара,
потребно је нагласити да се службено оружје може
користити ИСКЉУЧИВО У ЛОВИШТУ У КОМЕ ВРШИ
ДУЖНОСТ и то само у циљу спровођења мера
газдовања ловиштем предвиђених ловном основом.
(узгојни и санитарни одстрел, заштита дивљачи итд.)
У другим ситуацијама оружје се држи
ненапуњено, очишћено и одвојено од муниције.
(Правилник о ловочуварској служби).
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Задуживање и раздуживање
Надлежни орган на основу одређених услова издаје
Сагласност правном лицу да може поверити оружје и
муницију лицу које је у складу са њиховим актом одређено
да непосредно врши послове из делатности правног лица.
За добијање сагласности надлежног органа
предвиђени су услови које треба да испуне правно лице и
појединац за кога се подноси захтев (члан 8. став 1. и 2.
Закон о оружју и муницији ).
Сагласност надлежног органа за ношење оружја
лицу за које је правно лице поднело захтев издаје се
уколико је лице пунолетно, пословно способно, обучено за
руковање оружјем, није осуђивано за кривична дела са
елементом насиља нити се против њега води кривични
поступак по службеној дужности.
Потребно је да лице није кажњавано за прекршаје
из Закона о оружју и муницији и Закона о јавном реду и
миру нити се против њега води поступак за ове прекршаје.
Дакле утврђује се да ли би се потврдном одлуком
надлежног органа угрозила сигурност других људи
односно јавни ред и мир.
Из горе наведеног се види да постоји велики број
разлога због којих се може изгубити одобрење за ношење
оружја, које се издаје под условом да су испуњени
критеријуми из члана 8. став 1. и 2. у вези члан 23. Закона о
оружју и муницији.
Зато је неопходна повећана пажња како приликом
обављања послова тако и у приватном животу, да не би
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наступио неки од услова за повлачење сагласности
надлежног органа.
Поред услова које треба да испуни појединац
предвиђени су услови које треба да испуни и правно лице
које подноси захтев код надлежног органа. Ти услови се
пре свега тичу оспособљености за безбедно чување оружја.
Законом о оружју и муницији је предвиђена
одговорност правног лица за оружје у случају да до њега
дођу неовлашћена лица.
Правно лице обезбеђује и евидентира службено
оружје и муницију у складу са прописима у ловству и
прописима којима се уређује оружје и муниција.
(Правилника о ловочуварској служби)
Правно лице је дужно да има овлашћено лице које
има приступ службеном оружју, које задужује и раздужује
ловочувара службеним оружјем и одговарајућом
муницијом. (Правилник о ловочуварскј служби)
Приликом задуживања и раздуживања прописана
је обавезна претходна контрола исправности службеног
оружја.
Оружје се задужује, односно раздужује
ненапуњено, очишћено и одвојено од муниције.
(Правилник о ловочуварској служби).
ЗАКЉУЧАК
Добро едуковани ловни радници, са јасно
дефинисаним овлашћењима су најбољи партнери
осталимнадлежним државним органима надлежним за
спровођење закона.
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Прилог 1.
Кривична пријава поднета непосредно јавном тужиоцу –
чл. 281. ЗКП
___________________
(име
и
презиме)
_______________, ул. ____________ бр. ____,

из

_________________ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У
_____________
на основу чл. 280. i 281. ЗКП, подноси следећу
КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ
против _____________________, са последњим познатим
пребивалиштем у _________________, ул. _____________
бр. _____,
ЗАТО ШТО ЈЕ:
___________________________________________________
(чињенични опис радње из које произилази правно обележје
кривичног дела, време и место извршење дела и друге
околности потребне да се кривично дело што тачније
одреди)
чиме је извршио кривично дело _______ из чл. _______. КЗ
_______.
Предлажем
да се испита пријављени _____________ по свим наводима
кривичне пријаве.
У својству сведока саслушати ошт. _____________ по свим
наводима кривичне пријаве.
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У својству сведока саслушати ____________, лице које је
било очевидац описане ситуације.
Предлажем да ________ јавно тужилаштво у ____________
покрене кривични поступак против осумњиченог лица због
извршења наведеног кривичног дела.
У прилогу вам достављамо:
1) Копију записника МУП-а
2) Записник о извршеној незаконитој радњи
3) Потврду о одузетим стварима
4) Фотокопију личне карте пријављеног лица.
У _________, дана _________. године.
Подносилац пријаве
________________
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Извод из Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС”, бр. 18/10).
5. Стручни и ловочуварски послови у ловишту
Стручни послови газдовања ловиштем
Члан 54.
Стручне послове газдовања ловиштем врши лице са
лиценцом за обављање стручних послова газдовања
ловиштем запослено код правног лица које је регистровано
за обављање стручних послова у ловству.
Лице из става 1. овог члана је службено лице које
врши дужност наоружано службеним оружјем, у складу са
овим законом и прописима којима се регулише оружје и
муниција.
Министар ближе прописује начин организовања
стручне службе за газдовање ловиштем.
Ловочуварска служба
Члан 55.
Ловочуварска служба обавља послове заштите и
уређивања ловишта, као и гајења и заштите дивљачи у
ловишту.
Ловочувар
Члан 56.
Ловочувар је службено лице са одговарајућом
лиценцом запослено код правног лица које је регистровано
за обављање ловочуварских послова.
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Правно лице код кога је ловочувар запослен дужно
је да ловочувару изда легитимацију на прописаном
обрасцу.
Ловочувар врши дужност наоружан службеним
оружјем, у складу са овим законом и прописима којима се
регулише оружје и муниција.
Министар ближе прописује начин организовања
ловочуварске службе, изглед службене униформе
ловочувара, изглед и садржину легитимације и ознаке
ловочувара, врсте и правила употребе службеног оружја
ловочувара, начин задуживања и раздуживања службеним
оружјем, врсте друге опреме ловочувара, садржину и
изглед обрасца записника о извршеној или покушаној
незаконитој радњи и потврде о привременом одузимању
ствари.
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Права и дужности ловочувара
Члан 57.
У вршењу послова ловочувар има право и дужност
да:
1) се представи и покаже службену легитимацију
сваком лицу према којем интервенише;
2) сачини записник о извршеној или покушаној
незаконитој радњи, извршиоцима, односно лицима која су
покушала да изврше незакониту радњу, ловачком оружју,
предметима, псима и превозним и другим средствима
коришћеним или намењеним за вршење незаконите радње,
као и да о извршеној или покушаној незаконитој радњи
обавести одговорно лице у правном лицу код кога је
запослен, корисника ловишта, полицију и надлежног
ловног инспектора;
3) фотографише или сними лица која су извршила
или покушала да изврше незакониту радњу, незаконито
уловљену или ухваћену дивљач, трофеје и друге делове
дивљачи, псе, као и ловачко оружје, предмете и друга
средства којима је извршен незаконит лов или нанета штета
ловишту;
4) лицу од кога су привремено одузети
незаконито уловљена или ухваћена дивљач, трофеји и
други делови дивљачи, пси и превозна и друга средства и
предмети изда потврду о привременом одузимању ствари;
5) поднесе пријаву против лица које је затечено у
извршењу незаконите радње;
6) затражи помоћ надлежног органа унутрашњих
послова и надлежног ловног инспектора ако је онемогућен
у вршењу послова ловочуварске службе.
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Овлашћења ловочувара
Члан 58.
У вршењу послова из члана 57. овог закона
ловочувар је овлашћен да:
1) контролише ловну карту, дозволу за лов,
оружни лист, идентификациону картицу ловачког пса и
исправу којом лице затечено у ловишту потврђује свој
идентитет;
2) лице без јавних исправа затечено у вршењу
незаконитих радњи приведе надлежном органу;
3) контролише ловачко оружје, предмете и друга
средства коришћена или намењена за вршење незаконите
радње, возила и друга средства која служе за превоз или
преношење дивљачи, као и лица за која постоји сумња да
превозе, односно преносе уловљену дивљач, трофеје и
друге делове дивљачи;
4) привремено одузме незаконито уловљену или
ухваћену дивљач, трофеје и друге делове дивљачи, псе, као
и предмете и друга средства којима је извршен незаконит
лов или нанета штета ловишту и одмах преда надлежном
органу на д аље поступање;
5) затражи успостављање претходног стања,
односно предузима мере за спречавање и уклањање
штетних последица.
Лице затечено у ловишту дужно је да на захтев
ловочувара покаже исправе и омогући преглед улова,
ловачког оружја и других средстава за лов, возила и других
средстава за превоз или преношење уловљене дивљачи и
њених делова.
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Извод из Закона о оружју и муницији ( "Службеном
гласнику РС", бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, i 44/98,
104/2013.)
Члан 8.
Одобрење за набављање ватреног оружја неће се
издати:
1) малолетном лицу и лицу лишеном пословне
способности;
2) лицу осуђиваном за кривична дела напада на
уставно уређење, угрожавања територијалне целине,
подривања војне и одбрамбене моћи, насиља према
представнику највишег државног органа, оружане побуне,
тероризма, диверзије, повреде територијалног суверенитета,
отмице ваздухоплова, угрожавања безбедности лета
ваздухоплова, убиства, тешке телесне повреде, лаке телесне
повреде, учествовања у тучи, угрожавања сигурности,
угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи, отмице,
силовања,
противприродног
блуда,
тешке
крађе,
разбојничке крађе, разбојништва, тешки случајеви
разбојничке крађе и разбојништва, изнуде, изазивања опште
опасности, незаконитог лова, спречавања службеног лица у
вршењу службене дужности, ометања овлашћеног
службеног лица у обављању послова безбедности или
одржавања јавног реда и мира, спречавања овлашћеног
службеног лица у обављању послова безбедности или
одржавања јавног реда и мира, насилничко понашање,
израђивање и набављање оружја и средстава намењених за
извршење кривичног дела, учествовање у скупини која
изврши насиље и за кривично дело утврђено овим законом;
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3) лицу против кога се води кривични поступак за
кривична дела која се гоне по службеној дужности, за време
док траје поступак;
4) лицу које је у последње три године од дана
подношења захтева за издавање одобрења за набављање
оружја кажњавано за прекршај јавног реда и мира за који је
прописана казна затворра или прекршај утврђен овим
законом;
5) лицу против кога се води прекршајни поступак за
прекршај јавног реда и мира и прекршај утврђен овим
законом, за време док траје поступак.
6) лицу које није обучено за руковање ватреним
оружјем.
Одобрење за набављање оружја неће се издати и кад
је то неопходно за заштиту личне и имовинске сигурности
других лица, јавни ред и мир или за безбедност и одбрану
Републике.
Кад се у поступку за издавање одобрења оправдано
посумња да подносилац захтева није здравствено способан
да рукује ватреним оружјем, надлежни орган упутиће га на
лекарски преглед.
Уз захтев за одобрење за набављање оружја,
подносилац прилаже уверење да против њега није
покренута истрага, или подигнута оптужница и уверење
овлашћене организације да је обучен за руковање ватреним
оружјем.
Овлашћена организација за обуку у руковању
ватреним оружјем може бити стрељачка, односно друга
организација и установа која располаже потребним
просторијама, стрелиштем, стручним кадром и испуњава
друге прописане услове за спровођење обуке и за то добије
одобрење надлежног органа.
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Обука се састоји од теоријског дела, практичног
дела и провере знања и обухвата теме: правни аспект
држања, ношења и употребе оружја; безбедно руковање
оружјем; основе балистике и техника гађања; и практично
гађање ватреним оружјем.
Овлашћена службена лица министарства надлежног
за унутрашње послове, пензионисани радници овог
својства, активна и пензионисана војна лица и резервни
официри, ослобођени су обуке за руковање ватреним
оружјем.
Решењем којим се одбија захтев за издавање
одобрења за набављање оружја из ст. 1. и 2. овог члана,
односно муниције из члана 7. став 4. овог закона, садржи
разлоге одбијања захтева.
Против решења из ст. 5. и 8. овог члана може се
изјавити жалба министру унутрашњих послова у року од 15
дана од дана уручења решења.
Члан 12а.
Оружје које се држи на основу оружног листа,
одобрења, односно уз претходну пријаву надлежном органу
може се преносити у случају промене пребивалишта или
адресе стана држаоца оружја, поправке и преправке оружја,
смрти држаоца оружја, одласка у лов, на такмичење, у
стрељању и у другим оправданим случајевима.
Приликом преношења оружје из става 1. овог члана
мора бити без муниције и у растављеном стању тако да
један или више делова из члана 4. овог закона буду
одвојени од њега, а ловачко оружје и оружје чије
растављање није могуће, мора бити на други начин
онеспособљено за тренутну употребу (ношење у футроли,
бравица на обарачу и сл.).
38

Члан 23.
Органи, предузећа, установе и друга правна лица из
чл. 17-22. овог закона оружје и муницију поверавају само
лицима која испуњавају услове из члана 8. ст. 1. и 2. овог
закона и, за време док их не користе, чувају на безбедном
месту тако да до њих не могу доћи неовлашћена лица.
Члан 24.
Оружни лист, односно одобрење за држање оружја,
оружје и муницију надлежни орган одузеће ако наступи
који од разлога из члана 8. ст. 1. и 2. овог закона.
Решење којим се одузима оружни лист, односно
одобрење за држање оружја, оружје и муниција, садржи
разлоге из става 1. овог члана.
Против решења из става 2. овог члана може се
изјавити жалба министру унутрашњих послова у року од 15
дана од дана уручења решења.
Извод из Кривичног законика РС ("Службени гласник РС"
бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014).
Незаконит лов
Члан 276.
(1) Ко лови дивљач за време ловостаја или на
подручју где је лов забрањен, казниће се новчаном казном
или затвором до шест месеци.
(2) Ко неовлашћено лови на туђем ловишту и убије
или рани дивљач или је ухвати живу, казниће се новчаном
казном или затвором до једне године.
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(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено у
односу на крупну дивљач, учинилац ће се казнити новчаном
казном или затвором до две године.
(4) Ко лови дивљач чији је лов забрањен или ко лови
без посебне дозволе одређену врсту дивљачи за чији је лов
потребна таква дозвола или ко лови на начин или
средствима којима се дивљач масовно уништава, казниће се
затвором до три године.
(5) Уловљена дивљач и средства за лов одузеће се.
Спречавање службеног лица у вршењу службене радње
Члан 322.
(1) Ко силом или претњом да ће непосредно
употребити силу спречи службено лице у вршењу службене
радње коју предузима у оквиру својих овлашћења или га на
исти начин принуди на вршење службене радње, казниће се
затвором од три месеца до три године.
(2) Ако приликом извршења дела из става 1. овог
члана учинилац увреди или злостави службено лице или му
нанесе лаку телесну повреду или прети употребом оружја,
казниће се затвором од шест месеци до пет година.
(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини према
службеном лицу у вршењу послова јавне или државне
безбедности или дужности чувања јавног реда и мира,
спречавања или откривања кривичног дела, хватања
учиниоца кривичног дела или чувања лица лишеног
слободе, казниће се затвором од једне до осам година.
(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог
члана учинилац службеном лицу нанесе тешку телесну
повреду, казниће се за дело из става 1. затвором од једне до
осам година, а за дело из става 3. затвором од две до десет
година.
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(5) За покушај дела из става 1. овог члана казниће
се.
(6) Ако је учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана
био изазван незаконитим или грубим поступањем
службеног лица, може се ослободити од казне.
Напад на службено лице у вршењу службене дужности
Члан 323.
(1) Ко нападне или прети да ће напасти службено
лице у вршењу службене дужности, казниће се затвором од
три месеца до три године.
(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана
службеном лицу нанесена лака телесна повреда или је
прећено употребом оружја, учинилац ће се казнити
затвором од шест месеци до пет година.
(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено
према службеном лицу у вршењу послова јавне или
државне безбедности, учинилац ће се казнити затвором од
једне до осам година.
(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог
члана учинилац службеном лицу нанесе тешку телесну
повреду, казниће се за дело из става 1. затвором од једне до
осам година, а за дело из става 3. затвором од две до десет
година.
(5) За покушај дела из става 1. овог члана казниће
се.
(6) Учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана који је
био изазван незаконитим или грубим поступањем
службеног лица може се ослободити од казне.
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Учествовање у групи која спречи службено лице у
вршењу службене радње
Члан 324.
(1) Ко учествује у групи која заједничким
деловањем спречи службено лице у вршењу службене
радње или га на исти начин принуди на вршење службене
радње, казниће се за само учествовање затвором до две
године.
(2) За покушај ће се казнити.
(3) Коловођа групе која изврши дело из става 1. овог
члана, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
Непријављивање кривичног дела и учиниоца
Члан 332.
(1) Ко зна да је неко лице учинило кривично дело за
које се по закону може изрећи затвор од тридесет до
четрдесет година или зна само да је такво дело учињено па
то не пријави пре него што су дело, односно учинилац
откривени, казниће се затвором до три године.
(2) Службено или одговорно лице које свесно
пропусти да пријави кривично дело за које је сазнало у
вршењу своје дужности, ако се за то дело по закону може
изрећи пет година затвора или тежа казна, казниће се
затвором од шест месеци до пет година.
(3) Службено или одговорно лице које свесно
пропусти да пријави кривично дело свог подређеног које је
он учинио при вршењу своје службене, војне или радне
обавезе, ако се за то дело по закону може изрећи затвор од
тридесет до четрдесет година, казниће се затвором од једне
до осам година.
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(4) За непријављивање кривичног дела или
учиниоца из ст. 1. и 2. овог члана неће се казнити лице
којем је учинилац супружник или са којим живи у трајној
ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији,
брат или сестра, усвојилац или усвојеник, као и супружник
неког од наведених лица, односно лице које са неким од
њих живи у трајној ванбрачној заједници, као и бранилац,
лекар или верски исповедник учиниоца.
Извод из Законика о кривичном поступку РС ("Службени
гласник РС" бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013,
45/2013, 55/2014).
Кривична пријава
Подношење кривичне пријаве
Члан 280.
Државни и други органи, правна и физичка лица
пријављују кривична дела за која се гони по службеној
дужности, о којима су обавештена или за њих сазнају на
други начин, под условима предвиђеним законом или
другим прописом.
Кривичним закоником је предвиђено у којем случају
непријављивање кривичног дела представља кривично
дело.
Подносилац кривичне пријаве из става 1. овог члана
навешће доказе који су му познати и предузеће мере да би
се сачували трагови кривичног дела, предмети на којима је
или помоћу којих је учињено кривично дело и други докази.
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Начин подношења и уписивање кривичне пријаве
Члан 281.
Кривична пријава се подноси надлежном јавном
тужиоцу, писмено, усмено или другим средством.
Ако се кривична пријава подноси усмено, о њој ће
се саставити записник и подносилац ће се упозорити на
последице лажног пријављивања. Ако је пријава саопштена
телефоном или другим телекомуникацијским средством
сачиниће се службена белешка, а ако је пријава поднесена
електронском поштом сачуваће се на одговарајућем
носиоцу података и одштампати.
Ако је кривична пријава поднесена полицији,
ненадлежном јавном тужиоцу или суду, они ће пријаву
примити и одмах доставити надлежном јавном тужиоцу.
Извод из Закона о полицији ("Службени гласник РС" бр.
101/2005, 63/2009-одлука УС и 92/2011.).
Привремено одузимање предмета
Услови за привремено одузимање предмета, потврда и
вођење података
Члан 60.
Овлашћено службено лице привремено ће одузети
предмет:
1) ако околности случаја указују да је одређени
предмет намењен за извршење кривичног дела или
прекршаја;
2) ако је одузимање предмета неопходно за заштиту
опште безбедности;
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3) који лице коме је одузета или ограничена слобода
има код себе и може да га употреби за самоповређивање,
напад или бекство.
О привременом одузимању предмета овлашћено
службено лице дужно је да изда потврду. Потврда мора да
садржи податке о привремено одузетом предмету по којима
се предмет разликује од других предмета, као и податке о
лицу од кога је предмет одузет.
Подаци о привремено одузетим предметима воде се
у посебној евиденцији.
Извод из Правилника о ловочуварској служби (Службени
гласник РС" број 84/11).
Врсте и правила употребе службеног оружја ловочувара
Члан 14.
Правно лице код кога је ловочувар запослен
обезбеђује службено оружје и одговарајућу муницију за
сваког ловочувара и евидентира службено оружје и
муницију у складу са законом којим се уређује ловство и
законом којим се уређује оружје и муниција.
Члан 15.
Ловочувар врши дужност наоружан службеним
оружјем, у складу са законом којим се уређује ловство и
законом којим се уређује оружје и муниција.
Ловочувар користи службено оружје искључиво у
ловишту у коме врши дужност, за потребе спровођења
мера газдовања ловиштем предвиђених ловном основом, а
у складу са законом којим се уређује ловство и законом
којим се уређује оружје и муниција.
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Члан 16.
Службено оружје у ловишту чува се закључано и
на други начин обезбеђено како не би дошло у посед
неовлашћених лица, у складу са прописима којима се
уређује оружје и муниција.
Правно лице код кога је ловочувар запослен
овлашћује лица која имају приступ службеном оружју,
у складу са прописима којима се уређује оружје и
муниција.
Начин задуживања и раздуживања службеним оружјем
и другом опремом ловочувара
Члан 17.
Овлашћено лице из члана 16. став 2. овог
правилника задужује, односно раздужује ловочувара
службеним оружјем и одговарајућом муницијом, уз
обавезну претходну контролу исправности службеног
оружја.
Оружје
се
задужује,
односно
раздужује
ненапуњено, очишћено и одвојено од муниције.
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