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Београд

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 почетка
спровођења Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број
18/10), доносим

ИНСТРУКЦИЈУ
досадашњим имаоцима јавних овлашћења у вршењу појединих
поверених послова државне управе

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.
Члан 2.
Члан 60. став 1. закона прописује да право на лов дивљачи имају лица са ловном
картом за текућу ловну годину која испуњавају услове из прописа којима се регулише
оружје и муниција и којима је корисник ловишта издао дозволу за лов.
Члан 62. став 1. закона прописује да ловну карту издаје и штампа Министарство,
док члан 63. став 3. прописује да министар ближе прописује услове и начин организовања
лова, изглед и садржину обрасца ловне карте, изглед и садржину обрасца дозволе за лов
крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, као и изглед и садржину обрасца
извештаја о извршеном лову.

С тим у вези, Министарство је покренуло процедуру за:
- отварање Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетских
фондова за развој ловства аутономних покрајина, у складу са чланом 78. ст. 1. и 2. закона;
- доношење 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 (у даљем тексту: Правилник);
- издавање и штампање ловних карата.
Члан 3.
У циљу постепеног успостављања система ловства који се заснива на одрживом
газдовању популацијама дивљачи и њиховим стаништима и одрживом развоју ловства,
усклађеног са Уставом, домаћим законодавством и потврђеним међународним
конвенцијама, уз поштовање српске ловачке традиције, у току ловне 2010/2011. и
2011/2012. године, по динамици утврђеној законом, Министарство ће предузети све
прописане радње за потпуно спровођење и примену закона.
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.
У складу са тим, наплата накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста
дивљачи из члана 80. закона, а која није постојала пре доношења закона, отпочеће са
почетком ловне 2011/2012. године.
Члан 4.
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.
Како одредбе члана 45. ст. 2, 3, 4. и 5. Закона о ловству нису у складу са законом,
корисник ловишта из члана 1. ове инструкције, може, у ловној 2010/2011. години,
дозволити лов ловостајем заштићених врста дивљачи, уз обавезу да наплату уловљене
дивљачи (одстрел, трофеј) и меса дивљачи врши по цени коју је донео његов Управни
одбор.
Члан 5.
Како члан 39. ст. 5. и 7. Закона о ловству није у складу са законом, ловна карта за
лов ситне дивљачи коју је издавао Ловачки савез Србије на обрасцу који је прописивао
Ловачки савез Србије не представља исправу којом којом ловац стиче појединачно право
на лов на територији Републике Србије, у периоду за који је издата.
С тим у вези, ловне карте за ловну 2010/2011. годину, које је штампао и
дистрибуирао Ловачки савез Србије ловачким удружењима третирају се само као део
чланске карте, односно као доказ да је ловац положио ловачки испит и да је члан ловачког
удружења које је члан Ловачког савеза Србије, за текућу ловну годину.
Члан 6.
Корисници ловишта су у обавези да изврше обраду и расподелу ловних карата за
ловну 2010/2011. годину које су задужили од Министарства, у што краћем року.

До расподеле ловних карата корисник ловишта је у обавези да код издавања
дозволе за лов обезбеди све податке о иностраном и домаћем ловцу који су прописани
чланом 61. став 3. закона.
Обрада и расподела ловних карата врши се ловцима на територији Републике
Србије, у складу са законом и поднетим захтевом за добијање ловне карте.
Корисници ловишта у обавези су да Министарству достављају извештај о
обрађеним и расподељеним ловним картама до 10-тог у месецу за претходни месец.
У року од 5 дана од дана достављања извештаја корисника ловишта о расподели
свих задужених ловних карата Министарство је у обавези да обавести Генерални
инспекторат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о извршеним
радњама.
Од дана пријема обавештења од стране Министарства ловни инспектор и
ловочувари у ловиштима су у обавези да, у складу са својим надлежностима, контролишу,
утврђују и проверавају ловне карте које издаје и штампа Министарство, а да према лицима
која не поседују законом прописане ловне карте поступају као према лицима која су
затечена у незаконитом лову.
Члан 7.
Након ступања на снагу Правилника, корисник ловишта дужан је 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.
До истека рока из става 1. овог члана корисник ловишта је у обавези да сваки лов
организује на основу дозвола за лов штампаних на обрасцу дозволе за лов који је прописао
министар из члана 39. Закона о ловству.
Члан 8.
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.
Члан 9.
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 корисници ловишта из члана 1. ове инструкције.
Члан 10.
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 11.
Ова инструкција ће се примењивати од дана објављивања на сајту Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

ДИРЕКТОР

др Саша Орловић

