
 

На основу члана 32. тачка 22. Статута Ловачке коморе Србије, Управни одбор Коморе, 

на предлог Стручног одбора, на седници одржаној  13.10.2015. године, доноси: 

 

Годишњи програм стручног усавршавања за 2016. годину 

 

I Теме стручних предавања/скупови које организује Комора: 

1. Правилна примена и прекорачења законских овлашћења (могућа злоупотреба 

службености и коришћења службеног оружја при вршењу ловочуварске 

дужности). 

2. Процена пола старосне класе и трофејне вредности посматране дивљачи 

дивљачи у природи. 

3. Исхрана и прихрана дивљачи (нормативи, ЛТО – израда, начин постављања). 

4. Спровођење планских докумената (предузимање стручних мера у циљу 

унапређивања стања дивљачи у ловишту и обезбеђивање квалитетног 

мониторинга дивљачи и њихових станишта). 

5. Улога и значај стручног пратиоца, пратиоца и вође групе у извођењу лова. 

6. Организовање и координација рада ловочуварске службе у ловишту. 

7. Састављање оперативних планова и програма за унапређење квалитативног и 

квантитативног стања дивљачи и њихових станишта у ловишту, односно 

газдовање ловиштем, вођење ловне документације (дозвола за лов, извештај о 

извршеном лову, пропратница, трофејни лист, записника, извештаја, анализа, 

евиденције, обављање кореспонденције и слично), као и покретање поступка 

израде ревизије планских докумената за газдовање ловиштем и др. 

8. Значај стручног и објективног планирања за одрживо газдовање дивљачи и 

њиховим стаништима. 

9. Значај квалитетног одређивања опште оцене погодности станишних и других 

фактора у ловном подручју и/или ловишту и процене оптималне бројности ловних 

врста дивљачи у ловном подручју и/или ловишту. 

10. Бонитирање станишта дивљачи. 

11. Прва помоћ у лову. 

12. Значај ловне кинологије. 

13. Значај ловне културе,кодекс,ловна етика,обичаји,мере сигурности у лову. 

14. Балистика са аспекта ловства. 

15. Мере и поступци са одстрељеном дивљачи. 

II Акредитована стручна предавања/скупови које организују друга правна лица 

У складу са одредбом члана 4. Правилника о стручном усавршавању ловних 

радника друга правна лица, која желе да акредитују своја стручна предавања/скупове, 

достављају Комори програме обуке/усавршавања на акредитацију, до 1. децембра 

текуће године, за наредну годину. 



До 1. децембра 2014. године, од стране других правних лица Комори нису 

достављени програми обуке/усавршавања на акредитацију. 

III Разврставање тема стручних предавања/скупова 

Теме стручних предавања/скупови предвиђени тачком I Годишњег програма 

стручног усавршавања за 2016. годину, према врсти лиценце, разврставају се на 

следећи начин: 

1. Чланови Коморе са лиценцом за израду планских докумената стручна 

предавања/скупови под редним бројем: 7, 8, 9 и 10. 

2. Чланови Коморе са лиценцом за обављање стручних послова газдовања 

ловиштем стручна предавања/скупови под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 

12, 13, 14, 15. 

IV Чланови Коморе са лиценцом за обављање послова ловочуварске службе стручна 

предавања/скупови под редним бројем: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15. 

V Начин вредновања и потребан број учешћа на стручним предавањима/скуповима: 

 Учешће на стручном предавању/скупу које организује Комора – 8 бодова; 

 Учешће на акредитованим стручним предавањима/скуповима које организују 

друга правна лица у Републици Србији, а чији програми обуке/усавршавања су 

акредитовани од стране Коморе: 

a) активно учешће – 2; 

b) пасивно учешће – 1; 

 Учешће на стручним предавањима/скуповима у иностранству, чију 

веродостојност оцењује Управни одбор на предлог Стручног одбора: 

a) активно учешће – 4; 

b) пасивно учешће – 2. 

 

 

  Председник управног одбора 

   

  Проф. др Милутин Ђорђевић 

 


