На основу члана 48. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07 и 95/10), а у вези члана 67. Закона о дивљачи и ловству („Службени
гласник РС”, број: 18/2010) и Правилника о условима за стављање у промет и начину
обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и начину вођења евиденције
(„Службени гласник РС”, број: 16/2012)
Директор Управе за шуме, на основу овлашћења Министра пољопривреде,
шумарства и водопривреде, број 119-01-473/2013-09 од 4.10.2013. године, доноси
ИНСТРУКЦИЈУ
О РАСПОДЕЛИ ЕВИДЕНЦИОНИХ МАРКИЦА У ЛОВНОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
1. Сагласно члану 67. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/10; у даљем тексту: Закон), корисник ловишта дужан је да
обележи сваку уловљену дивљач и сваки трофеј дивљачи на начин прописан овим
законом и то пре померања уловљене дивљачи са места одстрела.
У складу са Законом и Правилником о условима за стављање у промет и
начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења
евиденције („Службени гласник РС”, број 16/12), Министарство је обезбедило маркице
за обележавање одстрељених крупних ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну
2014/2015. годину (у даљем тексту: маркице).
2. Дистрибуцију маркица корисницима ловишта, вршиће Министарство
преко Управе за шуме и органа Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство АП Војводина надлежног за послове ловства (у даљем
тексту: покрајински орган надлежан за послове ловства).
3. Маркице се издају кориснику ловишта који достави:
1) Захтев за преузимање одређеног броја маркица . Овај захтев треба да је
усклађен са планираним одстрелом из Годишњег плана газдовања корисника ловишта
за ловну 2014/2015. годину (у даљем тексту: Годишњи план), сагласно одредби члана 6.
Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене
дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције;
Јавно предузеће, као корисник ловишта, у захтеву за преузимање маркица за
обележавање крупних ловостајем заштићених врста дивљачи наводи називе свих
ловишта чији је корисник, као и број маркица које требује за свако ловиште посебно.
2) Одлуку органа управљања корисника ловишта да је донео Годишњи план
за ловну 2014/2015. годину;
3) Извод из донетог Годишњег плана који садржи:
- упоредни приказ планираног и реализованог одстрела за период важења
претходног годишњег плана, по врстама дивљачи;
- планирани одстрел крупних ловостајем заштићених врста дивљачи (по врсти
и полу - како би се за одстрељене јединке трофејне крупне дивљачи издале троделне, а
за јединке крупне дивљачи женског пола и прве старосне категорије издале дводелне
маркице);
- податке о оптималном и матичном фонду у ловној 2014/2015 години, за
сваку врсту дивљачи посебно.

4) Акт корисника ловишта којим даје овлашћење одређеном лицу да
преузме маркице у име корисника ловишта.
4. Лице задужено за расподелу маркица дужно је да:
1) провери документацију корисника ловишта,
2) унесе потребне податке у базу података о дистрибуцији маркица овлашћеном
лицу корисника ловишта,
3) изда маркице на основу достављеног захтева за преузимање одређеног броја
маркица,
4) издаје записник о преузимању маркица за обележавање одстрељених крупних
ловостајем заштићених врста дивљачи, који је овлашћено лице дужно да потпише.
Овлашћено лице корисника ловишта под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу тврди и својим потписом оверава да подаци о планираном одстрелу
крупних ловостајем заштићених врста дивљачи у ловишту, у ловној 2014/2015. години,
на основу којих је преузео маркице за обележавање одстрељене дивљачи, одговарају
подацима из донетог Годишњег плана газдовања ловиштем за ловну 2014/2015. годину.
5. Лица задужена за дистрибуцију маркица су:
1) Татјана Божић (телефон: 064/8055816; e-mail: tatjana.bozic@minpolj.gov.rs);
2) ловни инспектори које именују шефови одсека републичке шумарске и ловне
инспекције са седиштем у:
- Чачку, Жупана Страцимира 2, Чачак; телефон/факс 032-34-72-40, (шеф одсека:
Срђан Ковачевић, e- mail: sumarska@muo.cacak),
- Нишу, Страхињића Бана бб, Ниш, телефон: 018-50-51-30, факс: 018-52-37-42
(шеф одсека: Звијездан Нишавић, e- mail: z.nisavic@minpolj.gov.rs)
- Краљеву, Трг Јована Сарића 1, Краљево, телефон/факс: 036-30-87-38, (шеф
одсека: Бранислав Шарчевић, e- mail: sarcevicb@gmail.com)
6. Ради преузимања маркица, корисник ловишта мора да се најави лицу
задуженом за дистрибуцију маркица најмање један дан раније.
7. Корисник ловишта, у току ловне године, води евиденцију о свакој издатој и
свакој неискоришћеној маркици, као и о изгубљеним маркицама и маркицама
оштећеним услед нестручног руковања, а које су издате за обележавање дивљачи за
коју је издата дозвола за лов.
8. Маркице које су изгубљене или оштећене услед нестручног руковања
евидентирају се као маркице искоришћене за обележавање дивљачи за коју је
издата дозвола за лов, о чему је дужан да сачини записник и обавести
министарство надлежно за послове ловства.
9. Корисник ловишта доставља надлежном ловном инспектору, уз Извештај о
коришћењу евиденционих маркица задужених за претходну ловну годину и све
неискоришћене маркице, најкасније до 30.04.2015. године.
10. Министарство ће неискоришћене маркице комисијски раздужити најкасније
до 31.05.2015. године.

11. Обрасци:
- Захтева за преузимање маркица за обележавање одстрељених крупних
ловостајем заштићених врста дивљачи;
- Записника о раздужењу маркица за обележавање уловљене крупне
ловостајем заштићене врсте дивљачи;
- Захтева за
преузимање маркица за обележавање ухваћене крупне
ловостајем заштићене врсте дивљачи;
- Записника о преузимању маркица за обележавање ухваћене крупне
ловостајем заштићене врсте дивљачи;
- Записника о раздужењу маркица за обележавање уловљене крупне
ловостајем заштићене врсте дивљачи;
налазе се у прилогу овог акта (excel табела) и чине његов саставни део.
12. Ова инструкција ступа на снагу даном објављивања на сајту Министарства.
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