На основу члана 34. став 1. Закона о дивљачи и ловству („Службени
гласник РС”, број 18/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
УРЕДБУ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВНИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 5/11 од 1.
фебруара 2011. годинеЧлан 1.
Овом уредбом установљавају се ловна подручја на територији Републике
Србије.
Члан 2.
Ловна подручја на територији Републике Србије су:
1) Тарско-Златиборско ловно подручје, укупне површине 3.121 km2 ;
2) Златарско ловно подручје, укупне површине 1.963 km 2 ;
3) Пештерско ловно подручје, укупне површине1.058 km2;
4) Рашко-Копаоничко ловно подручје, укупне површине 2.785 km2;
5) Јабланичко ловно подручје, укупне површине 1.829 km2;
6) Врањско ловно подручје, укупне површине 1.059 km2;
7) ловно подручје Бесна кобила-Дукат, укупне површине 2.175 km2;
8) ловно подручје Стара планина II, укупне површине 1.961 km2;
9) ловно подручје Сврљишке планине, укупне површине 880 km2;
10) Ртањско ловно подручје, укупне површине 1.406 km2;
11) Кучајско ловно подручје, укупне површине 2.210 km2;
12) Ресавско ловно подручје, укупне површине 1.002 km2;
13) Хомољско ловно подручје, укупне површине 1.488 km2;
14) Ђердапско ловно подручје, укупне површине 1.262 km2;
15) ловно подручје Стиг, укупне површине 2.148 km2;
16) Јухорско ловно подручје, укупне површине 2.414 km2;
17) ловно подручје Шумадија I, укупне површине 1.591 km2;
18) ловно подручје Ваљевске планине, укупне површине 3.525 m2;
19) Мачванско ловно подручје, укупне површине 2.381 km2;
20) Београдско ловно подручје, укупне површине 1.337 km2;
21) ловно подручје Шумадија II, укупне површине 4.189 km2;
22) Севернобачко ловно подручје, укупне површине 2.596 km2;
23) Јужнобачко ловно подручје, укупне површине 3.065 km2;
24) Источнобачко ловно подручје, укупне површине 3.228 km2;
25) Севернобанатско ловно подручје, укупне површине 3.085 km2;
26) Средњебанатско ловно подручје, укупне површине 4.357 km2;
27) ловно подручје Делиблатска пешчара, укупне површине 1.377 km2;
28) Северносремско ловно подручје, укупне површине 2.032 km2;
29) Источносремско ловно подручје, укупне површине 295 km2;
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30) Јужносремско ловно подручје, укупне површине 1.472 km2;
31) ловно подручје Голија-Чемерно-Гоч, укупне површине 3.061 km2;
32) Јастребачко ловно подручје, укупне површине 2.908 km2;
33) ловно подручје Неготинска крајина, укупне површине 2.389 km2;
34) ловно подручје Стара планина I, укупне површине 1.175 km2;
35) ловно подручје Сува планина, укупне површине 1.544 km2;
36) Власинско ловно подручје, укупне површине 1.693 km2;
37) Топличко ловно подручје, укупне површине 1.413 km2;
38) Поморавско ловно подручје, укупне површине 1.314 km2;
39) Неродимско-Лепеначко ловно подручје, укупне површине 1.006 km2;
40) Шарско-Подримско ловно подручје, укупне површине 1.916 km2;
41) Проклетијско-Бистричко ловно подручје, укупне површине 2.427 km2;
42) Ибарско ловно подручје, укупне површине 1.329 km2;
43) Косовско ловно подручје, укупне површине 2.895 km2.
Члан 3.
Граница Тарско-Златиборског ловног подручја почиње на државној
граници са Републиком Српском, на средини матице Дрине, на граници
укрштања државне границе и јужне границе Подрињско-Колубарског шумског
подручја, одакле иде на североисток границом Подрињско-Колубарског
шумског подручја, затим границом између Подрињско-Колубарског и ТарскоЗлатиборског шумског подручја до границе Шумадијског шумског подручја,
потом иде границом између Тарско-Златиборског и Шумадијског шумског
подручја на југ до границе Голијског шумског подручја, одакле иде границом
између Тарско-Златиборског и Голијског шумског подручја на југ до границе са
Лимским шумским подручјем, а онда иде границом Тарско-Златиборског и
Лимског шумског подручја на запад до границе са Републиком Српском, па
границом са Републиком Српском на север до почетне тачке.
Граница Златарског ловног подручја почиње на државној граници са
Републиком Српском, на граници Тарско-Златиборског и Лимског шумског
подручја, одакле иде на исток границом Тарско-Златиборског и Лимског
шумског подручја до границе Голијског шумског подручја, па границом
Лимског и Голијског шумског подручја на југ до државне границе са
Републиком Црном Гором, а затим државном границом у правцу северозапада
иде до тромеђе граница са Републиком Црном Гором и Републиком Српском, па
границом са Републиком Српском на север-североисток до почетне тачке.
Граница Пештерског ловног подручја почиње на државној граници са
Републиком Црном Гором код граничног прелаза Гостун, одакле се креће на
североисток границом Голијског и Лимског шумског подручја до Василиног
врха одакле се креће на југоисток преко Врхова (кота 1422), Радешковине, Руде
Главе, Куњежа и пење на североисток до укрштања са путем Дуга ПољанаИвањица, а потом иде на исток путем испод Јанковог камена до коте 1596,
одакле иде на југ границом Горњеибарског и Голијског шумског подручја до
државне границе са Републиком Црном Гором, а потом се враћа на запад
државном границом до почетне тачке.
Граница Рашко-Копаоничког ловног подручја почиње на државној
граници са Републиком Црном Гором одакле се креће на североисток границом
Горњеибарског и Голијског шумског подручја до тромеђе Горњеибарског,
Голијског и Доњеибарског шумског подручја, потом наставља границом
Горњеибарског и Доњеибарског шумског подручја до тромеђе Горњеибарског,
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Доњеибарског и Расинског шумског подручја, а онда наставља границом
Расинског шумског подручја до укрштања са путем Врњачка Бања-Брус, а затим
скреће на југоисток пратећи пут Брус-Лепенац-Блаце до укрштања са границом
Топличког шумског подручја, иде границом Расинског и Топличког шумског
подручја у правцу југозапада до административне границе Аутономне покрајине
Косово и Метохија одакле иде на запад-југозапад административном границом
Косово и Метохија до државне границе са Републиком Црном Гором, а затим
пратећи државну границу у правцу северозапада до почетне тачке.
Граница Јабланичког ловног подручја почиње на укрштању
административне границе Аутономне покрајине Косово и Метохија са границом
Јабланичког и Топличког шумског подручја одакле у правцу север-североисток
прати границу Јабланичког и Топличког шумског подручја до тромеђе
Јабланичког, Топличког и Моравског шумског подручја, затим иде на исток
границом Јабланичког и Моравског шумског подручја до укрштања са
аутопутем Е-75, а онда скреће у правцу југоистока аутопутем Е-75 до границе
Јужноморавског и Јабланичког шумског пдручја, поново скреће на запад
пратећи границу Јабланичког и Јужноморавског шумског подручја до
административне границе Аутономне покрајине Косово и Метохија, а затим
административном границом Аутономне покрајине Косово и Метохија на запад
до почетне тачке.
Граница Врањског ловног подручја почиње на укрштању
административне границе Аутономне покрајине Косово и Метохија са границом
Јужноморавског и Јабланичког шумског подручја одакле у правцу северсевероисток прати границу Јужноморавског и Јабланичког шумског подручја до
укрштања са аутопутем Е-75, а затим скреће у правцу југа аутопутем Е-75 до
граничног прелаза Чукарка-Табановце на граници са БЈР Македонијом, одакле
скреће на запад државном границом до укрштања са административном
границом Аутономне покрајине Косово и Метохија, а затим административном
границом Аутономне покрајине Косово и Метохија на север-североисток до
почетне тачке.
Граница ловног подручја Бесна кобила-Дукат почиње на граничном
прелазу Стрезимировци на државној граници са Републиком Бугарском, па
јужно државном границом до тромеђе Републике Србије, Републике Бугарске и
БЈР Македоније, а затим пратећи државну границу иде на запад до преласка
Чукарка-Табановце на државној граници са БЈР Македонијом, одакле иде на
север аутопутем Е-75 Београд-Скопље до изласка са аутопута Е-75 БеоградСкопље код Владичиног Хана, па источно путем Владичин Хан-Сурдулица до
почетне тачке.
Граница ловног подручја Стара планина II почиње на реци Црни Тимок
на укрштању путева Параћин-Зајечар са путем Метовница-Гамзиград код
Гамзиграда, одакле иде на исток путем Параћин-Зајечар до граничног прелаза
Вршка Чука, а онда иде на југ државном границом са Републиком Бугарском до
укрштања са границом Тимочког и Нишавског шумског подручја, потом иде на
југозапад границом Тимочког и Нишавског шумског подручја до тромеђе
граница Тимочког, Нишавског и Моравског шумског подручја, па наставља на
северозапад границом Тимочког и Моравског шумског подручја до укрштања
границе Тимочког шумског подручја са путем Сокобања-Ртањ којим наставља
до пута Параћин-Зајечар код Мировске реке, па одатле иде на исток путем
Параћин-Зајечар до почетне тачке.
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Граница ловног подручја Сврљишке планине почиње на укрштању
аутопута Е-75 Београд-Скопље са локалним путем Мезграја-Горња Топоница, а
затим иде на североисток пратећи локални пут пута Г. Топоница-МиљковацВеле Поље-Кравље-Попшица-Бели-Поток до границе са Тимочким шумским
подручјем, а затим иде на југоисток границом Тимочког и Моравског шумског
подручја до тромеђе између Тимочког, Нишавског и Моравског шумског
подручја, одакле иде на југ границом Моравског и Нишавског шумског подручја
до укрштања границе Моравског шумског подручја са путем Е-80 Пирот-Ниш, а
затим путем Е-80 Пирот-Ниш до изласка на аутопут Е-75 Београд-Скопље,
одакле иде на север аутопутем Е-75 Београд-Скопље до почетне тачке.
Граница Ртањског ловног подручја почиње на одвајању пута ПараћинЗајечар са аутопута Е-75 код Параћина, а затим иде на исток путем ПараћинЗајечар, до одвајања пута Ртањ-Сокобања, код Мировске реке, одакле иде путем
Ртањ-Сокобања на југоисток до укрштања са границом Моравског шумског
подручја, а затим иде границом Моравског и Тимочког шумског подручја на југ
до укрштања границе Моравског шумског подручја и пута Бели ПотокПопшица, а затим наставља на југозапад путем Попшица-Кравље-Веле ПољеМиљковац-Горња Топоница до изласка на аутопут Е-75 Београд-Скопље,
одакле иде на север аутопутем Е-75 Београд-Скопље до почетне тачке.
Граница Кучајског ловног подручја почиње на путу Петровац-Жагубица
код места Ждрело, одакле креће ка југоистоку, путем преко Жагубице и
Брестовца до реке Црни Тимок на укрштању путева Параћин-Зајечар са путем
Метовница-Гамзиград код Гамзиграда, онда иде на запад путем ЗајечарБољевац-Параћин до изласка на аутопут Е-75 Београд-Скопље код Параћина, а
онда иде аутопутем Е-75 Београд-Скопље на север до Ћуприје, одакле наставља
путем
Ћуприја-Деспотовац-Милива-Плажане-Грабовица-Златово-ВезичевоЋовдин, до почетне тачке.
Граница Ресавског ловног подручја почиње на укрштању пута Велика
Плана-Жабари-Петровац са путем Петровац-Жагубица код Петровца, а затим на
југоисток путем Петровац-Жагубица до места Ждрело, одакле се одваја на
југозапад и иде путем Ждрело-Ћовдин-Везичево-Златово-Грабовица-ПлажанеМилива-Деспотовац-Ћуприја до изласка на аутопут Е-75 Београд-Скопље, а
затим аутопутем Е-75 Београд-Скопље до Велике Плане одакле се одваја и иде
путем Велика Плана-Жабари-Петровац до почетне тачке.
Граница Хомољског ловног подручја почиње на путу Раброво-КучевоМајданпек, у селу Љешница одакле иде на југоисток путем преко Сене и Турије
до Кучева, а затим наставља преко Нереснице, Волује и Бродице до Мајданпека,
а потом на југоисток преко Рудне Главе до уласка на пут Доњи МилановацКлокочевац-Рготина, којим наставља на југ до уласка на пут Зајечар-РготинаБор, а онда наставља на запад преко Слатине и Брестовца, западно од Борског
језера путем до Жагубице одакле иде на северозапад до места Ждрело, a затим
преко Бистрице, Мелнице, Кладурова, Мустапића и Мишљеновца иде до
почетне тачке.
Граница Ђердапског ловног подручја почиње на средишњем току Дунава
код Голупца одакле иде на исток државном границом са Републиком Румунијом
до тромеђе државне границе са границом Тимочког шумског подручја и границе
НП Ђердап, одакле прати границу између НП Ђердап и Тимочког шумског
подручја у правцу југ и југозапад до укрштања границе НП Ђердап са путем
Доњи Милановац-Клокочевац, па тим путем на југ до Клокочевца, одакле иде
путем за Мајданпек на југозапад и северозапад до Мајданпека, па путем за
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Кучево преко Благојевог камена, затим путем Кучево-Голубац, преко Љешнице
и Снеготина на север до почетне тачке.
Граница ловног подручја Стиг почиње на средишњем току Дунава на
тромеђи Посавско-Подунавског, Севернокучајског и Банатског шумског
подручја источно од места Брестовик, одакле иде Дунавом на исток до Голупца,
а затим на југ путем Голубац-Малешево-Снеготин-Вуковић-Српце-Љешница,
потом иде на северозапад па на југ-југозапад путем Љешница-МишљеновацМустапић-Кладурово-Мелница-Бистрица до Ждрела, а онда на северозапад
путем Жагубица-Петровац до Петровца, потом путем Петровац-Жабари-Велика
Плана до Велике Плане где излази на аутопут Е-75 и њиме иде до границе
Посавско-Подунавског шумског подручја, где се одваја од аутопута и иде на
север границом Посавско-Подунавског и Севернокучајског шумског подручја
до почетне тачке.
Граница Јухорског ловног подручја почиње на укрштању пута
Крагујевац-Баточина са аутопутем Е-75 у месту Баточина, одакле прати аутопут
Е-75 у правцу југоистока до укрштања аутопута Е-75 са путем Појате-Крушевац
код Појата, скреће на југозапад пратећи пут Појате-Крушевац-ТрстеникКраљево, до Краљева, а затим скреће на исток па на север, пратећи пут
Краљево-Крагујевац-Баточина где излази на почетну тачку.
Граница ловног подручја Шумадија I почиње на аутопуту Е-75 код
искључења за Пожаревац из правца Београда, одакле иде на југ аутопутем Е-75
до искључења за Крагујевац у месту Баточина, а онда прати пут БаточинаКрагујевац до Крагујевца, потом скреће на североисток путем КрагујевацТопола-Младеновац, до укључења на аутопут Е-75 одакле скреће на исток и
пратећи аутопут долази до почетне тачке.
Граница ловног подручја Ваљевске планине почиње на ушћу реке Јадар у
Дрину, иде на југоисток узводно Јадром до села Драгинац,а онда на североисток
локалним путем преко Горње Бадање, Сипуље, Цветуље и Букора и долази до
пута М4, а одатле силази у реку Тамнаву и даље иде низводно током реке
Тамнаве и преко Коцељеве пратећи ток реке долази до ушћа у Колубару одакле
граница заокреће на југ пратећи ток Колубаре узводно до укрштања са
Ибарском магистралом код тачке одвајања за Ваљево, а затим прати Ибарску
магистралу на југ, напушта је на југу код одвајања за Кадину Луку и
Славковицу, а затим пратећи пут Кадина Лука-Славковица излази на границу
Подрињско-Колубарског и Шумадијског шумског подручја, скреће на запад и
пратећи јужну границу Подрињско-Колубарског шумског подручја излази на
Дрину, односно државну границу са Републиком Српском, одакле пратећи ток
Дрине на северозапад и север иде до почетне тачке.
Граница Мачванског ловног подручја почиње на ушћу реке Дрине у Саву
на државној граници са Републиком Српском, одакле иде реком Савом на исток
до места где административна граница Аутономне покрајине Војводине
напушта ток реке Саве, наставља административном границом Аутономне
покрајине Војводине на исток до места где се административна граница
Аутономне покрајине Војводине враћа на ток реке Саве, одакле иде на југоисток
средишњим током Саве до ушћа Колубаре у Саву, па средишњим током
Колубаре иде на југ до ушћа Тамнаве у Колубару, потом иде на југозапад и
запад током реке Тамнаве, а затим прелази на пут М4, па преко Букора,
Цветуље, Сипуље и Горње Бадање иде локалним путем до места Драгинац, а
затим наставља на северозапад реком Јадар до ушћа реке Јадар у Дрину, а затим
државном границом са Републиком Српском до почетне тачке.
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Граница Београдског ловног подручја почиње на ушћу реке Колубаре у
Саву, одакле граница иде узводно реком Савом до административне границе
Аутономне покрајине Војводине, где напушта реку Саву и скреће на север
пратећи административну границу Аутономне покрајине Војводине, прелази
реку Дунав, наставља административном границом Аутономне покрајине
Војводине, скреће на југоисток и поново долази до Дунава, па низводно
Дунавом и административном границом Аутономне покрајине Војводине
долази до тромеђе Банатског, Посавско-Подунавског и Севернокучајског
шумског подручја, одакле скреће на југ пратећи границу Посавско-Подунавског
и Севернокучајског шумског подручја и долази до аутопута Е-75, скреће на
запад и аутопутем долази до „Бубањ Потока”, где се одваја на запад и
заобилазницом око Београда долази до реке Саве код Остружнице, одакле
скреће на југ и узводно реком Савом долази до почетне тачке:
- Београд I: почетна тачка је на ушћу реке Саве у Дунав, одакле иде
узводно Дунавом до административне границе са Аутономном покрајином
Војводином, скреће на исток па на југоисток и пратећи административну
границу Аутономне покрајине Војводине, поново долази до реке Дунав, одакле
скреће на запад и узводно реком Дунав долази до почетне тачке,
- Београд II: почетна тачка је на средини реке Дунав код ушћа реке Саве
одакле иде на исток и југоисток средином реке Дунав до тромеђе Банатског,
Посавско-Подунавског и Севернокучајског шумског подручја, па границом
Посавско-Подунавског и Севернокучајског шумског подручја до аутопута
Београд-Ниш (Е-75), затим аутопутем иде на запад и северозапад до реке Саве,
па средином реке Саве на север до ушћа у Дунав, односно почетне тачке,
- Београд III: почетна тачка је на средини реке Саве на месту где реку
Саву прелази аутопут Е-75, одакле иде на југоисток аутопутем Е-75 до „Бубањ
Потока”, где скреће обилазницом око Београда на запад и иде обилазницом око
Београда до места где обилазница прелази реку Саву код Остружнице, а онда
иде на североисток средином реке Саве до почетне тачке,
- Београд IV: почетна тачка је на аутопуту Е-70 на административној
граници са Аутономном покрајином Војводином код Шимановаца, одакле иде
на исток аутопутем Е-70 до Добановаца, па обилазницом око Београда на југ и
југоисток до места где обилазница прелази реку Саву код Остружнице, а одатле
иде на југ и запад средином реке Саве до административне границе са
Аутономном покрајином Војводином, па административном границом са
Аутономном покрајином Војводином до почетне тачке,
- Београд V: почетна тачка је на аутопуту Е-70 на административној
граници са Аутономном покрајином Војводином код Шимановаца, одакле
граница иде на североисток административном границом Аутономне покрајине
Војводине до реке Дунав, где скреће на југоисток и низводно средином реке
Дунав долази до ушћа реке Саве у Дунав, а онда граница скреће на југозапад и
узводно реком Савом долази до аутопута Е-75 и скреће на запад и аутопутем
долази до почетне тачке,
- Београд VI: почетна тачка је на аутопутu Е-70, на месту где се аутопут
Е-70 укршта са обилазницом око Београда код Добановаца, одакле иде на исток
аутопутем Е-70 до реке Саве, па средином реке Саве до обилазнице око
Београда на југозапад до места где обилазница прелази реку Саву код
Остружнице, а одатле иде на северозапад обилазницом око Београда до почетне
тачке.

7

Граница ловног подручја Шумадија II почиње на аутопуту Е-75 код
наплатне рампе „Бубањ Поток”, одакле у правцу југоистока прати аутопут Е-75
до искључења за Младеновац, а затим према југу прати пут МладеновацТопола-Крагујевац-Краљево, а од Краљева иде на запад старим путем према
Чачку и даље на запад путем Чачак-Пријевор-Гојна Гора до укрштања са
границом Шумадијског и Голијског шумског подручја, одакле скреће на запад и
прати границу Голијског и Шумадијског шумског подручја и долази до тромеђе
Голијског, Шумадијског и Тарско-Златиборског шумског подручја, одакле иде
границом Шумадијског и Тарско-Златиборског шумског подручја на север до
тромеђе Шумадијског, Тарско-Златиборског и Подрињско-Колубарског
шумског подручја, а затим на исток границом Шумадијског и ПодрињскоКолубарског шумског подручја до укрштања са путем Горњи МилановацСлавковица, па на север иде путем преко Славковице до изласка на Ибарску
магистралу (Е-763), а затим пратећи магистралу иде до тачке одвајања пута за
Ваљево, а затим напушта Ибарску магистралу и прати долину Колубаре до
тачке ушћа Тамнаве у Колубару где сече границу Посавско-Подунавског
шумског подручја, а затим наставља на север пратећи ток Колубаре до њеног
ушћа у Саву, а затим Савом низводно до Остружничког моста, одакле скреће на
југоисток и пратећи јужну обилазницу око Београда долази до почетне тачке.
Граница Севернобачког ловног подручја почиње на месту уласка
аутопута Е-75 из Републике Мађарске у Републику Србију, одакле иде десном
страном (оградом) аутопута Е-75 према југу све до места где аутопут пресеца
Велики бачки канал, затим иде према западу и средином Великог бачког канала
све до пута који раздваја општине Сомбор и Апатин, а затим наставља овим
путем до места где пут пресеца канал Пригревица-Бездан, где скреће на север и
иде средином канала до ушћа Бајског канала, а даље средином Бајског канала до
државне границе са Републиком Мађарском, одакле наставља државном
границом Републике Мађарске и Републике Србије до почетне тачке.
Граница Јужнобачког ловног подручја почиње на месту уласка Бајског
канала у Републику Србију из Републике Мађарске, одакле иде од почетне тачке
у правцу југа средином Бајског канала до његовог ушћа у канал ПригревицаБездан, а даље средином канала Пригревица-Бездан до пресека са путем који
раздваја општине Сомбор и Апатин, одакле наставља према истоку наведеним
путем све до Великог бачког канала, где се поново ломи и иде даље средином
Великог бачког канала све до десне стране ауто пута Е-75, а затим иде десном
страном (оградом) аутопута према Београду до тачке пресека аутопута Е-75 са
реком Дунав, наставља на запад средином реке Дунав до државне границе са
Републиком Хрватском и даље наставља државном границом са Републиком
Хрватском и Републиком Мађарском до почетне тачке.
Граница Источнобачког ловног подручја почиње на месту уласка реке
Тисе из Републике Мађарске у Републику Србију, одакле иде према југу
средином реке Тисе до ушћа у реку Дунав, одакле иде у правцу запада средином
реке Дунав до тачке где аутопут Е-75 пресеца реку Дунав, а затим наставља у
правцу севера десном страном аутопута Е-75 (оградом) до државне границе са
Републиком Мађарском, скреће на исток и иде државном границом између
Републике Мађарске и Републике Србије до почетне тачке.
Граница Севернобанатског ловног подручја почиње на тромеђи
државних граница Републике Србије, Републике Мађарске и Републике
Румуније, одакле иде према југоистоку границом Републике Србије и Републике
Румуније до тачке где река Стари Бегеј улази у Републику Србију, а затим
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скреће на југозапад и иде средином реке Стари Бегеј до тачке где се он улива у
канал ДТД, потом иде средином канала ДТД до ушћа у реку Бегеј и даље
наставља средином реке Бегеј све до ушћа у реку Тису, а затим продужава
средином реке Тисе до државне границе са Републиком Мађарском, одакле
скреће на исток и иде државном границом Републике Мађарске и Републике
Србије до почетне тачке.
Граница Средњебанатског ловног подручја почиње на уласку реке Стари
Бегеј из Републике Румуније у Републику Србију, одакле иде државном
границом на југоисток до тромеђе општина Пландиште и Вршац и Републике
Румуније, скреће под правим углом на југозапад и иде средином Шулховог
канала до његовог ушћа у канал ДТД, а затим прелази канал ДТД и иде на југ
граничним путем општина Вршац и Алибунар, све до тромеђе ових општина са
Специјалним резерватом природе „Делиблатска пешчара”, где скреће на север и
иде границом Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчарa”, све до
реке Дунав, затим иде узводно средином реке Дунав све до ушћа реке Тамиш, а
даље наставља административном границом Аутономне покрајине Војводине до
реке Дунав, где даље иде средином реке Дунав до ушћа реке Тисе и даље
средином реке Тисе до ушћа реке Бегеј, одакле наставља средином реке Бегеј до
места где канал ДТД улази у реку Бегеј и даље иде каналом до ушћа реке Стари
Бегеј, а затим наставља средином реке Стари Бегеј до почетне тачке.
Граница ловног подручја Делиблатска пешчара почиње на тромеђи
општина Вршац и Пландиште са Републиком Румунијом, одакле иде у правцу
југоистока државном границом Републике Србије и Републике Румуније до реке
Дунав, а затим се граница ломи према западу и иде реком Дунав и рукавцима,
обухватајући острва Аду Чибуклију и Аду Жилову, скреће на северозапад код
почетне (узводне) тачке Аде Жилове, излази на леву обалу реке Дунав и даље
иде границом Специјалног природног резервата „Делиблатска Пешчара”, све до
тромеђе општина Алибунар, Вршац и СРП „Делиблатска пешчара”, а затим
скреће на север и иде путем који раздваја општину Вршац и Алибунар до канала
ДТД, одакле прелази канал ДТД код ушћа Шулховог канала и даље иде
средином Шулховог канала све до почетне тачке.
Граница Северносремског ловног подручја почиње на државној граници,
на уласку аутопута Е-70 из Републике Хрватске у Републику Србију, одакле иде
на север и прати државну границу Републике Хрватске и Републике Србије до
реке Дунав, а затим скреће на исток средином реке Дунава до места где ауто пут
Е-75 прелази реку Дунав, скреће југоисточно и прати десну страну аутопута Е75 (оградом) до места где аутопут пресеца административну границу
Аутономне покрајине Војводине, наставља
у правцу југозапада
административном границом Аутономне покрајине Војводине до места где је
аутопут Е-70 пресеца, а затим даље иде ка западу десном страном аутопута Е-70
(оградом) до почетне тачке.
Граница Источносремског ловног подручја почиње на месту где аутопут
Е-75 прелази реку Дунав, одакле иде у правцу југоистока средином реке Дунав
до административне границе са Аутономном покрајином Војводином, одакле
наставља административном границом Аутономне покрајине Војводине до ауто
пута Е-75, одакле скреће на северозапад и прати десну страну ауто пута Е-75
(оградом) до почетне тачке.
Граница Јужносремског ловног подручја почиње на месту уласка
аутопута Е-70 из Републике Хрватске у Републику Србију, одакле иде десном
страном аутопута Е-70 до места где аутопут пресеца административну границу
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са Аутономном покрајином Војводином, а затим скреће на југ и прати
административну границу Аутономне покрајине Војводине до места где се
граница спаја са реком Савом, одавде граница иде узводно реком Савом назад
до места где административна граница Аутономне покрајине Војводине
напушта ток реке Саве, наставља административном границом Аутономне
покрајине Војводина на запад до места где се административна граница
Аутономне покрајине Војводине враћа на ток реке Саве, наставља у правцу
запада средином реке Саве до државне границе са Републиком Српском, одатле
прати државну границу са Републиком Српском и са Републиком Хрватском и
долази до почетне тачке.
Граница ловног подручја Голија-Чемерно-Гоч почиње на тромеђи
Тарско-Златиборског, Шумадијског и Голијског шумског подручја, а затим иде
на југоисток путем Гојна Гора-Пријевор-Чачак, а затим старим путем ЧачакКраљево до Краљева, па путем Краљево-Трстеник на југисток до границе са
Расинским шумским подручјем, а затим иде на југ пратећи границу Расинског
шумског подручја до границе Доњеибарског и Расинског шумског подручја,
одакле иде на југ границом Доњеибарског и Расинског шумског подручја до
тромеђе Расинског, Доњеибарског и Горњеибарског шумског подручја, одавде
граница скреће на југозапад и прати границу Доњеибарског и Горњеибарског
шумског подручја до тромеђе Доњеибарског, Горњеибарског и Голијског
шумског подручја, одакле иде на југозапад границом Голијског и
Горњеибарског шумског подручја до коте 1596, па скреће на запад-северозапад
путем испод Јанковог камена до укрштања са путем Дуга Пољана-Ивањица,
одакле иде путем преко Куњежа и Руде Главе, а затим преко Радешковине и
Врхова (кота 1422) до Василиног врха одакле наставља на североисток и север
границом Голијског и Лимског шумског подручја до почетне тачке.
Граница Јастребачког ловног подручја почиње на укрштању пута
Крушевац-Појате са аутопутем Е-75 у месту Појате, одакле прати аутопут Е-75
у правцу југоистока до границе Моравског и Јабланичког шумског подручја, а
затим на запад пратећи границу Моравског и Јабланичког шумског подручја, па
на север границом Моравског и Топличког шумског подручја до укрштања са
путем Дољевац-Шаиновац-Житорађа, а затим прати пут Житорађа-ПрокупљеКуршумлија-Копаоник до укрштања са границом Топличког и Расинског
шумског подручја, одакле у правцу североистока прати границу Топличког и
Расинског шумског подручја до укрштања са путем Блаце-Брус-Врњачка Бања,
одакле скреће на северозапад и иде путем до границе Расинског шумског
подручја и пратећи границу овог подручја на исток, а затим на север иде до
укрштања са путем Краљево-Трстеник-Крушевац, а затим пратећи овај пут иде
према Крушевцу и према Појатама где долази на почетну тачку.
Граница ловног подручја Неготинска крајина почиње на тромеђи
државне границе са Румунијом, Тимочког шумског подручја и границе НП
Ђердап, одакле иде на југ државном границом Републике Србије са Републиком
Румунијом и Републиком Бугарском до граничног прелаза Вршка Чука, а затим
иде на запад путем за Зајечар, па путем Зајечар-Параћин до реке Црни Тимок на
укрштању путева Параћин-Зајечар са путем Метовница-Гамзиград код
Гамзиграда, потом иде на север путем до Брестовца, скреће на југоисток путем
преко Слатине до укрштања путева Жагубица-Рготина и Рготина-Бор, иде на
север путем преко Луке и Црнајке до укрштања са путем Клокочевац
Мајданпек, одакле иде на север путем преко Клокочевца до границе НП Ђердап,
па на североисток границом НП Ђердап до почетне тачке.
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Граница ловног подручја Стара планина I почиње на укрштању граница
Нишавског и Тимочког шумског подручја са државном границом са Републиком
Бугарском, одакле иде на југ државном границом са Републиком Бугарском до
граничног прелаза Градина, потом иде путем Градина-Пирот-Ниш до укрштања
са границом Моравског шумског подручја, наставља на североисток границом
Нишавског и Моравског шумског подручја до тромеђе Нишавског-Моравског и
Тимочког шумског подручја, а онда наставља на исток границом Нишавског и
Тимочког шумског подручја до почетне тачке.
Граница ловног подручја Сува планина почиње на одвајању пута Е-80
Ниш-Пирот од аутопута Е-75 Београд-Скопље код Ниша, одакле иде на исток
путем Е-80 Ниш-Пирот до Пирота, потом на југозапад путем Пирот-БабушницаВласотинце-Лесковац до изласка на аутопут Е-75 Београд-Скопље код
Лесковца, одакле иде на север аутопутем Е-75 Београд-Скопље до почетне
тачке.
Граница Власинског ловног подручја почиње на укрштању пута НишПирот са путем Лесковац-Власотинце-Пирот код Пирота, а затим иде на
југоисток путем Пирот-Димитровград до граничног прелаза Градина на
државној граници са Републиком Бугарском, потом иде на југ државном
границом са Републиком Бугарском до граничног прелаза Стрезимировци, па на
запад путем Стрезимировци-Сурдулица-Владичин Хан до укрштања са
аутопутем Е-75 Београд-Скопље, а затим иде аутопутем Е-75 Београд-Скопље
на север до изласка са аутопута Е-75 Београд-Скопље код Лесковца, па источно
путем Лесковац-Власотинце-Пирот до почетне тачке.
Граница Топличког ловног подручја почиње на укрштању
административне границе Аутономне покрајине Косово и Метохија са границом
Топличког и Расинског шумског подручја, а затим на североисток границом
Расинског и Топличког шумског подручја до укрштања са путем КуршумлијаКопаоник, одакле скреће на југоисток пратећи пут до Куршумлије одакле се у
правцу североистока граница пружа путем Куршумлија-Прокупље-Житорађа до
укрштања са источном границом Топличког шумског подручја, а затим прати
ову границу у правцу југа-југозапада до укрштања ове границе са
административном границом Аутономне покрајине Косово и Метохија, а затим
пратећи административну границу Аутономне покрајине Косово и Метохија, у
правцу северозапада долази до почетне тачке.
Граница Поморавског ловног подручја се поклапа са границом
Поморавског шумског подручја.
Граница Неродимско-Лепеначког ловног подручја поклапа се са
границом Неродимско-Лепеначког шумског подручја.
Граница Шарско-Подримског ловног подручја поклапа се са границом
Шарско-Подримског шумског подручја.
Граница Проклетијско-Бистричког ловног подручја поклапа се са
границом Проклетијско-Бистричког шумског подручја.
Граница Ибарског ловног подручја поклапа се са границом Ибарског
шумског подручја.
Граница Косовског ловног подручја поклапа се са границом Косовског
шумског подручја.
Члан 4.
Карта ловних подручја на територији Републике Србије дата је у
Прилогу, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
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Члан 5.
Прецизан опис граница и укупних површина ловних подручја,
геотопографске подлоге у дигиталном растерском облику у размери до
1:300.000, као и карте ловних подручја у дигиталном и штампаном облику воде
се у Катастру ловишта и Централној бази података, које формира и води
министарство надлежно за послове ловства, у складу са законом којим се
уређује ловство.
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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