На основу члана 48. Закона о државној управи („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), а у вези Одлуке o укидању ванредне ситуације
на територији Републике Србије осим у 23 општине, коју је донела Влада на својој
седници од 22. фебруара 2012. године,
Директор Управе за шуме Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде, доноси
ИНСТРУКЦИЈУ
о мерама заштите дивљачи у ловиштима
која се налазе на територијама општина
у којима још увек нису створени услови за укидање ванредне ситуације
Како услови за укидање ванредне ситуације још увек нису створени у
општинама:
1) Куршумлија,
2) Прокупље,
3) Трговиште,
4) Сурдулица,
5) Владичин Хан,
6) Босилеград,
7) Врање,
8) Горњи Милановац,
9) Лучани,
10) Ивањица,
11) Црна Трава,
12) Медвеђа,
13) Власотинце,
14) Лебане,
15) Бољевац,
16) Сјеница,
17) Нова Варош,
18) Бајина Башта,
19) Пријепоље,
20) Прибој,
21) Тутин,
22) Нови Пазар и
23) Краљево,
ова инструкција се односи на правна лица (кориснике ловишта) који газдују
ловиштима која су установљена на територијама наведених општина, по следећем:
1. У складу са чланом 76. став 1. тачка 1) Закона о дивљачи и ловству
(„Службени гласник РС“, број 18/10), који прописује да је забрањено ловити
ловостајем заштићену дивљач ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним
наносима, поледицом и другим елементарним непогодама, корисници ловишта ће
привремено обуставити лов ловостајем заштићених врста дивљачи.
2. Чланом 69. Закона о дивљачи и ловству прописано је да се дивљач може
ловити без одобрења само у случају када од дивљачи наступи непосредна опасност
по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких
лица, као и да такав лов организује и врши корисник ловишта на чијој територији је

наступила таква непосредна опасност. С тим у вези, корисници ловишта, у периоду
трајања ванредне ситуације у наведеним општинама, могу предузимати мере за
регулисање бројног стања предатора (вука, шакала и лисице) само у случајевима
спречавања штета које они могу непосредно починити људима или имовини, као и
у случајевима спречавања штета на дивљачи које су имовина Републике Србије (уз
предузимање мера за што мање узнемиравање осталих врста дивљачи у ловишту).
3. У периоду трајања ванредне ситуације, када је стање дивљачи у
ловиштима још увек веома угрожено због ниских температура, дубоког снега и
ледене покорице и када постоји велика опасност од штета на дивљачи, корисници
ловишта треба да уз појачану контролу општег стања у ловишту, обезбеђивање
мира у ловишту и предузимање свих потребних мера за заштиту дивљачи, редовно
обезбеђују довољне количине квалитетне додатне хране (зимске прихране) за
дивљач у ловиштима, користећи све расположиве људске и материјалне ресурсе.
4. Ради безбедности лица која обављају послове ловочуварске и стручне
службе и лица која је корисник ловишта овластио својим актом да могу пружати
помоћ у заштити дивљачи и ловишта, корисник ловишта треба да обезбеди да у
обилазак ловишта иду заједно најмање два лица, опремљена, поред осталог,
мобилним телефонима или другом опремом за комуникацију са овлашћеним лицем
корисника ловишта.
5. Корисник ловишта треба да образује комисију за установљавање и
процену штете на дивљачи, која ће, у року од 30 дана од дана престанка трајања
ванредне ситуације на територији општине, доставити Министарству записник о
утврђеном стању, са подацима о врсти и и висини процењене штете.
6. Корисник ловишта, у периоду трајања ванредне ситуације, у Хронику
ловишта уписује све податке о предузетим мерама за: заштиту дивљачи,
утврђивање штета на дивљачи, као и остале податке од значаја за заштиту дивљачи
и ловишта.
7. О стању дивљачи у ловишту, утврђеним штетама на дивљачи и
предузетим мерама за заштиту дивљачи и ловишта, корисник ловишта редовно
обавештава месно надлежног ловног инспектора.
8. Ова инструкција биће објављена на сајту Министарства.
9. Ова инструкција ступа на снагу даном објављивања на сајту
Министарства, а престаје да важи за сваку од наведених општина појединачно са
даном објављивања акта о укидању ванредне ситуације у општини у којој су
створени услови за укидање ванредне ситуације.
10. Корисници свих ловишта на територији Републике Србије, без обзира на
то да ли се ловиште којим газдују налази у зони у којој је укинута ванредна
ситуација или не, предузимаће интензивне мере на утврђивању штета на дивљачи и
од дивљачи, као и неопходне мере контроле, санације, заштите, ревитализације и
унапређења стања дивљачи и ловишта, у складу са законским прописима.
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