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На основу члана 46. ст. 1. и 2, члана 47. став 1. тачка 3) и члана 48. Закона о
државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/05), а у вези спровођења
одредби Правилника о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини
обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и
дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца извештаја о извршеном
лову („Службени гласник Републике Србије”, број 44/10), доносим
ИНСТРУКЦИЈУ
досадашњим корисницима ловишта који су ловиштима газдовали
до дана ступања на снагу Закона о дивљачи и ловству
о начину примене
Правилника о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца
ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за
лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца извештаја о извршеном лову
Члан 1.
На основу члана 110. став 1. Закона о дивљачи и ловству (у даљем тексту: закон),
корисник ловишта који је ловиштем газдовао до дана ступања на снагу закона газдоваће
тим ловиштем до окончања поступка установљења и доделе ловишта на газдовање у
складу са овим законом.
Корисницима који су ловиштима на територији Републике Србије газдовали до
дана ступања на снагу закона и који су обављали поједине послове државне управе
(досадашњи имаоци јавних овлашћења) сматрају се Ловачки савез Србије и предузећа,
који имају закључене Уговоре/ Решења о давању ловишта на газдовање са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), односно
покрајинским секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду.
За послове заштите, управљања, лова, коришћења и унапређивања популација
дивљачи у ловишту, заштите, очувања и унапређивања станишта дивљачи и заштите,
уређивања и одржавања ловишта, до дана потпуне примене и спровођења одредби закона,
одговорни су сви корисници ловишта и то: јавна предузећа, предузећа и делови предузећа
и Ловачки савез Србије (укључујући и ловачке савезе аутономних покрајина и сва ловачка

удружења на територији Републике Србије преко којих Ловачки савез Србије газдује
одређеним ловиштима).
Члан 2.
Члан 112. став 2. закона прописује да ће се до доношења прописа за спровођење
Закона примењивати прописи донети на основу Закона о ловству („Службени гласник
РС”, бр. 39/93, 44/93-исправка, 60/93-исправка и 101/05-др. закон), осим одредаба тих
прописа који нису у складу са законом.
Чланом 112. став 1. закона утврђено је да ће прописи за спровођење овог закона
бити донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 3.
Министарство је, у складу са чланом 107. закона покренуло процедуру формирања
Ловачке коморе која, на основу члана 11. тачка 5) закона, предлаже министру висину
накнаде ловне карте.
На основу члана 62. закона Министарство је покренуло процедуру штампања
ловних карата за ловну 2010/2011. годину.
Члан 4.
На основу члана 7. Инструкције, број 324-00-27/2010-10 од 19.04.2010. године,
корисник ловишта је имао обавезу да у року од 60 дана обезбеди дозволе за лов ситне
дивљачи, дозволе за групни лов дивљих свиња, дозволе за лов крупне дивљачи и извештај
о извршеном лову, у складу са одредбама Правилника о условима и начину организовања
лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе за лов
крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изгледу и садржини обрасца
извештаја о извршеном лову („Службени гласник РС”, бр. 44/10, у даљем тексту:
правилник).
Како је правилник ступио на снагу дана 01.07.2010. године, корисници ловишта су
дужни да од дана 01.09. 2010. године примењују обрасце дозвола за лов и извештаја о
извршеном лову из става 1. овог члана, чиме се образац дозволе за лов који је прописао
министар из члана 39. Закона о ловству ставља ван снаге.
Члан 5.
До дана расподеле задужених ловних карата ловцима, корисник ловишта је у
обавези да сваки лов организује на основу дозвола за лов из члана 4. став 1. ове
инструкције.
До доношења подзаконског акта којим ће се ближе уредити услови и начин избора
лица која могу бити овлашћена за обављање послова издавања дозвола за лов, корисник
ловишта је дужан да одлуком органа управљања привремено овласти одређена лица са
правом на потпис и печат за обављање послова издавања дозвола за лов.
До дана расподеле ловних карата, овлашћено лице корисника ловишта приликом
попуњавања дозволе за лов не уписује врсту ловне карте, а на месту предвиђеном за
уписивање регистарског броја ловне карте уписује јединствени матични број грађана
(ЈМБГ) за домаћег ловца, односно регистрациони број пасоша за иностраног госта.

За чланове ловачких удружења који поседују чланску карту коју је издао Ловачки
савез Србије (ловна карта Ловачког савеза Србије за ловну 2010/2011), корисник ловишта
поред потписа ловца у дозволи за лов може да упише број његове чланске карте, као доказ
да је ловац члан одређеног ловачког удружења преко кога Ловачки савез Србије, као
корисник ловишта, газдује тим ловиштем до окончања поступка установљења и доделе
ловишта на газдовање у складу са законом.
Члан 6.
Корисник ловишта ће до доношења Правилника о стављању у промет уловљене
дивљачи и трофеја дивљачи, начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи,
изгледу и садржини обрасца пропратнице, односно трофејног листа и начину њиховог
издавања, као и начину вођења евиденције трофеја и издатих пропратница и трофејних
листова, користити обрасце пропратница и трофејних листова прописане чланом 49.
Закона о ловству.
До доношења правилника из става 1. овог члана у образац дозволе за лов, односно
у извештај о извршеном лову, не уписује се број задужених и раздужених маркица за
обележавање одстрељене дивљачи пре померања са места одстрела.
Члан 7.
Овлашћено лице корисника ловишта у образац дозволе за лов на крупну дивљач,
вука, шакала и лисицу/групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице/лов ситне
дивљачи уписује датум издавања дозволе за лов и датум до кога је ловцу/групи ловаца
дозвољено да у року до седам дана од дана издавања дозволе за лов, лови одређени број
јединки ловостајем заштићених врста, на начин прописан законом и прописима којима се
уређује ловство, искључиво у присуству стручног пратиоца/пратиоца/вође групе ловаца.
Лов се може организовати за домаћег ловца/групу домаћих ловаца који са
корисником ловишта непосредно уговара ловно-туристичке услуге у ловишту (смештај
ловаца и друге ловно-туристичке услуге), за домаћег ловца/групу домаћих ловаца који у
лов долази преко овлашћене агенције која са корисником ловишта има закључен уговор о
пружању ловно-туристичких услуга у ловишту, односно за иностраног ловца/групу
иностраних ловаца који у лов долази искључиво преко овлашћене агенције која са
корисником ловишта има закључен уговор о пружању ловно-туристичких услуга у
ловишту.
Корисник ловишта, ради селективног (пробирног) одстрела ловостајем заштићених
врста дивљачи који врши у складу са својим планским документом, издаје дозволу за лов
на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу/лов ситне дивљачи, искључиво лицима која
обављају стручне и ловочуварске послове у том ловишту и то на рок до 30 дана од дана
издавања дозволе, при чему та лица морају да сачине извештај о извршеном лову за сваки
лов у коме су, у складу са дозволом за лов, извршили одстрел ловостајем заштићене
дивљачи.
Члан 8.
Корисник ловишта дужан је да лов (појединачни лов на крупну дивљач, вука,
шакала и лисицу; групни лов на дивљу свињу, вука шакала и лисицу и групни лов на
ситну дивљач), организује у складу са законским прописима.

За сваку врсту штете која настане услед нестручног, непланског или неодговорног
организовања лова одговоран је корисник ловишта из члана 1. став 3. овог правилника и
према њему ће се предузимати мере предвиђене законима и законским прописима.
Радње које ловац врши у ловишту, а које су у супротности са законима и законским
прописима сматраће се противправним, односно незаконитим ловом (лов без дозволе за
лов за одређену врсту дивљачи, лов без ловне карте као јавне исправе која представља
доказ да је ловац добио појединачно право на лов, лов без стручног
пратиоца/пратиоца/вође групе у лову, лов дивљачи чији је лов забрањен, лов средствима
чија је употреба забрањена законом и другим прописима, превоз/преношење меса
дивљачи без одговарајуће маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре померања са
места одстрела, превоз/преношење меса дивљачи без одговарајуће пропратнице, односно
трофејног листа, ношење оружја супротно Закону о оружју и муницији и сл).
До дана расподеле ловних карата и маркица за обележавање одстрељене дивљачи
пре померања са места одстрела, корисник ловишта организује лов ловостајем заштићене
дивљачи (у складу са планираним одстрелом из планског документа), за ловца без ловне
карте коју издаје министарство и без маркица за обележавање одстрељене дивљачи пре
померања са места одстрела, у складу са прописима.
Члан 9.
Извештај о извршеном лову сачињава стручни пратилац кога је корисник ловишта
овластио за сачињавање извештаја о извршеном лову (лице које врши стручне послове
газдовања ловиштем или ловочувар, у даљем тексту: овлашћено лице за извештај о
извршеном лову) и то непосредно када лично учествује као стручни пратилац у лову или
посредно када му извештај о извршеном лову доставља пратилац/ вођа групе (лице кога
својим актом овлашћује корисник ловишта у случају мањег броја стручних пратилаца од
неопходног), на проверу и потпис.
До дана расподеле ловних карата, у колону предвиђену за уписивање регистарског
броја ловне карте, уписује се јединствени матични број грађана (ЈМБГ) за домаћег ловца,
односно регистрациони број пасоша за иностраног госта.
До доношења подзаконског акта којим ће се ближе уредити начин обуке и
коришћења ловачких паса и изглед и садржина идентификационих картица за ловачке псе,
у извештај о извршеном лову уписују се потребни подаци из важеће документације за
ловачке псе, издате од стране Кинолошког савеза Србије и њених пуноправних чланица.
Стручни пратилац/пратилац/вођа групе ловаца мора да пре почетка лова упише у
извештај о извршеном лову личне податке о ловцу/вођи групе/ловцима у групном лову
(ЈМБГ), број дозволе за лов, датум лова и време почетка лова, а после завршетка лова мора
да упише податке о времену завршетка лова, одстрељеној дивљачи и друге потребне
податке, чиме доказује да је тај лов започет и завршен у току једног ловног дана.
Лов за који ловац/група ловаца има дозволу, а за који стручни
пратилац/пратилац/вођа групе ловаца није у извештај о извршеном лову пре почетка лова
унео податке из става 2. овог члана, сматра се незаконитим.

Стручни пратилац/пратилац/вођа групе ловаца мора, у складу са дозволом за лов,
да достави потребне податке овлашћеном лицу за извештај о извршеном лову за сваки
ловни дан.
Члан 10.
У складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр.
5/2010), заштићене врсте дивљачи (означене ознаком – Л – ловне врсте) су:
1. крупна дивљач:
- дивокоза (Rupicapra rupicapra L.),
- муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
- срна (Capreolus capreolus L.),
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- јелен лопатар (Dama dama L.),
- јелен вирџинијски (Оdocоileus virginianus),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- вук (Canis lupus L.),
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latham.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),

- гачац (Corvus frugilegus L.).
Подела на крупну и ситну дивљач уређена је у складу са принципима ловне струке
и на основу ње корисник ловишта може, у складу са законским прописима и својим
планским документом, да изда дозволу за лов.
Изузетно, на вука, шакала и лисицу, као заштићене врсте (ситне) дивљачи које чине
велике штете на дивљачи у ловиштима и на имовини правних и физичких лица, корисник
ловишта може да организује, уз групни лов/лов ситне дивљачи, и појединачни лов, у
складу са законским прописима.
Члан 11.
Члан 9. Правилника прописује да корисник ловишта мора да овласти стручног
пратиоца (члан 5. став 1. и 2. Правилника) да сачини извештај о сваком извршеном лову,
у року од 12 сати после завршеног лова.
Исти члан прописује да пратилац/ вођа групе ловаца (члан 5. став 3. Правилника),
којег је корисник ловишта обезбедио у складу са својим актом, мора одмах после
завршеног лова да достави овлашћеном лицу за извештај о извршеном лову, све податке
потребне за извештај о извршеном лову, за чију тачност одговара, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, својим потписом.
Под актом корисника ловишта којим корисник ловишта обезбеђује пратиоца/вођу
групе ловаца сматра се одлука или решење органа управљања корисника ловишта.
Члан 12.
Корисник ловишта који организује лов у коме осим стручних пратиоца ангажује и
пратиоца или вођу групе (у зависности од начина организовања лова), мора пратиоцу или
вођи групе, приликом издавања дозволе за лов, да изда и образац извештаја о лову за
уписивање свих података који су потребни овлашћеном лицу за сачињавање извештаја о
извршеном лову.
На основу члана 15. став 5. Правилника стручни пратилац/вођа групе по повратку
на зборно место мора да прикупи све потребне податке за уношење у извештај о
извршеном лову на ситну дивљач, односно групном лову на дивље свиње, вука,
шакала и лисицу, при чему је стручни пратилац у групном лову у обавези да сачини
извештај о извршеном лову, у року од 12 сати после завршеног лова, док је вођа групе у
обавези да овлашћеном лицу за извештај о извршеном лову, достави све податке потребне
за извештај о извршеном лову одмах после завршеног лова.
Изузетно од члана 11. ст. 1. и 2. ове Инструкције и става 1. овог члана, за случајеве
када пратилац, односно вођа групе ловаца, из оправданих разлога, не може одмах после
завршеног лова, да достави податке потребне за сачињавање извештаја о извршеном лову,
рок за достављање података овлашћеном лицу за извештај о извршеном лову се може
продужити за највише 72 сата од времена завршетка лова.
У случају из става 3. овог члана овлашћено лице за извештај о извршеном лову
мора истог дана када му је пратилац, односно вођа групе ловаца доставио податке
потребне за сачињавање извештаја о извршеном лову да сачини извештај о извршеном
лову, са којим даље поступа у складу са прописима.
Извештај о извршеном лову сматра се сачињеним када овлашћено лице за извештај
о извршеном лову, након провере достављених података од стране пратиоца/вође групе

(који својим потписом потврђује тачност унетих података), уз уписивање места, датума и
времена састављања извештаја, својим потписом потврди да је извештај о извршеном лову
сачињен у складу са прописаним начином.
Рок за сачињавање извештаја мора бити у складу са роковима прописаним
правилником и овом инструкцијом.
Члан 13.
Ова инструкција доставља се свим корисницима ловишта и Генералном
инспекторату Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у циљу
успостављања процедуре спровођења одредби Закона о дивљачи и ловству.
Члан 14.
Ова инструкција ће се примењивати даном пријема од стране корисника ловишта.
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