
 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за шуме 

Број: Службено  

Датум: 15.03.2012. 

Б е о г р а д 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  КОРИСНИЦИМА  ЛОВИШТА 

 

                Ради успостављања, одржавања и унапређивања што квалитетније сарадње са 

непосредним корисницима ловишта на територији Републике Србије који су ловиштима 

на територији Републике Србије газдовали до дана ступања на снагу Закона о дивљачи и 

ловству (јавна предузећа, предузећа, као и ловачка удружења као непосредни корисници 

ловишта преко којих је Ловачки савез Србије газдовао ловиштима) и који ће у складу са 

овим законом газдовати тим ловиштима до окончања поступка установљења и доделе 

ловишта на газдовање, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде, које је надлежно за послове ловства на територији Републике Србије, 

обавештава вас о следећем: 

 

1. Како корисник ловишта, пре израде годишњег плана газдовања ловиштем, мора 

да утврди бројно стање дивљачи у ловишту и утврђено бројно стање прикаже у годишњем 

плану као матични фонд на почетку ловне године, дужни сте да на основу непрекидног 

мониторинга дивљачи од стране ловочуварске и стручне службе ловишта током целе 

године, као и резултата контролног пролећног бројања утврдите бројна стања дивљачи 

које се стално или повремено налазе у ловишту чији сте корисник.    

 Корисници ловишта дужни су да, пре доношења Годишњег плана 

газдовања ловиштем, што прецизније утврде бројно стање гајених ловостајем 

заштићених врста, као и што прецизнију процену бројних стања осталих ловостајем 

заштићених врста у ловишту (предатора, миграторних врста птица које у току 

године бораве у ловишту и других  ловостајем заштићених врста које су стално или 

повремено присутне у ловишту) и бројних стања строго заштићених врста дивљачи.  

 На основу односа између структуре оптималног фонда одређене врсте 

дивљачи утврђеног ловном основом, и структуре матичног фонда (утврђено бројно 

стање дивљачи, реални прираст, старосна, полна, трофејна структуре дивљачи, фонд 

пред лов), у Годишњем плану газдовања ловиштем за ловну 2012/2013. годину мора 

да се прикаже планирани одстрел дивљачи у ловишту, на основу кога ће се утврдити 

обавеза корисника ловишта за плаћање накнаде за коришћење ловостајем 

заштићених врста дивљачи и то у висини накнаде коју утврђује министар на предлог 

Ловачке коморе.  

 Упозоравамо вас да приказивање нереалних бројних стања дивљачи у ловишту   

директно утиче на израду неупотребљивих планских докумената, а тиме и на нестручно 

газдовање ловиштем,  што даје вишеструко негативне последице за дивљач и ловно 

газдовање, за шта корисник ловишта одговара у складу са законским прописима.  



 Подсећамо вас да је обавеза корисника ловишта да о датуму и времену 

организовања пролећног бројања дивљачи благовремено обавести надлежног ловног 

инспектора. 

 У циљу припреме формирања Централне базе података, као и утврђивања 

накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи у ловиштима, 

захтевамо од свих ловачких удружења, јавних предузећа и других правних лица, као 

непосредних корисника ловишта на територији Републике Србије, да Министарству 

доставе Извештај о утврђеним и процењеним бројним стањима дивљачи у ловишту 

и планираном одстрелу ловостајем заштићених врста дивљачи из донетог Годишњег 

плана газдовања ловиштем за ловну 2012/2013. годину (табеле 1, 2. и 3), на обрасцу 

који је одштампан у Прилогу овог акта и чини његов саставни део (у даљем тексту: 

Извештај), и то најкасније до 10.04.2012. године. 

 Поред Извештаја потребно је да корисник ловишта достави и копију 

Записника о инспекцијском надзору надлежног Републичког шумарског и ловног 

инспектора којим је ловни инспектор одобрио Годишњи план газдовања ловиштем 

за ловну 2012/2013. годину.  

 Корисник ловишта је дужан да благовремено обавести ловног испектора о 

одлагању утврђивања бројних стања дивљачи у ловишту које је немогуће спровести 

у том ловишту због отежаних временских услова (висок снежни покривач и сл).  

 Евентуалним одлагањем утврђивања бројних стања дивљачи у ловишту, 

одлаже се израда Годишњег плана газдовања ловиштем и достављање Извештаја, а 

тиме и почетак ловне сезоне  у том ловишту. 

2. Министарство, као издавач ловних карата, покренуло је процедуру за штампање 

ловних карата за ловну 2012/2013. годину. 

 Министарство ће, до дана завршетка штампања ловних карата, одредити 

привредна друштва којима се поверавају послови дистрибуције ловних карата 

корисницима ловишта на територији Републике Србије. 

 Министарство ће доставити позиве јавним предузећима и привредним 

друштвима  којима се поверавају послови дистрибуције ловних карата да задуже ловне 

карте које ће дистрибуирати корисницима ловишта. 

 Пријем захтева за добијање ловне карте од стране сваког ловца који 

испуњава законске услове за њено добијање и процедура издавања ловне карте 

ловцу представља обавезу свих корисника ловишта.  

3. Министарство је предузело потребне радње за покретање процедуре за израду 

маркица за обележаване одстрељене дивљачи, као и за израду службених ознака за 

ловочуваре. 

 Корисници ловишта ће добити обавештење о датуму преузимања маркица, у складу 

са планом одстрела крупне дивљачи за ловну 2012/2013. годину и датуму преузимања ознака 

ловочувара на основу броја запослених ловочувара који испуњавају законске услове.  

 Маркице ће се достављати корисницима ловишта у складу са подацима о 

планираном одстрелу које је корисник ловишта дужан да претходно достави 

Министарству на обрасцу Извештаја.  

 Корисницима ловишта, у којима је, због лоших временских прилика било одложено 

утврђивање бројних стања дивљачи, а тиме и доношење Годишњег плана газдовања 

ловиштем и одлагање ловне сезоне, Министарство ће накнадно доставити маркице  и то 

након добијања Извештаја. 



4. Министарство је покренуло процедуру установљавања ловишта, после којег 

следи процедура давања права на газдовање ловиштима и то непосредним закључивањем 

уговора између Министарства и једног корисника ловишта (јавно предузеће, привредно 

друштво, други облик предузећа, као и ловачка удружења и друга удружења која су 

основана и делују у складу са законом), у складу са Законом.  

5. У случају да дође до раскида уговора о давању права на газдовање ловиштем са 

корисником ловишта, из било ког Законом прописаног разлога, до окончања поновљеног 

поступка доделе права на газдовање ловиштем новом кориснику, послове чувања, заштите и 

гајења дивљачи обављаће јавна предузећа регистрована за обављање делатности од општег 

интереса, у складу са законом којим се уређује ловство.   

 У наведеном случају, неопходна је кооперативност и одговорно ангажовање 

претходног непосредног корисника ловишта (ловачко удружење/предузеће чије је седиште на 

подручју на коме је установљено ловиште), у пружању активне помоћи јавним предузећима у 

пословима чувања и заштите дивљачи, а нарочито на спречавању штете на дивљачи и од 

дивљачи, до окончања поступка доделе права на газдовање тим ловиштем.  

 Корисници већих броја ловишта (ловачки савези и јавна преузећа) дужни су да 

овај допис проследе до непосредних корисника свих ловишта, одмах по пријему истог 

(Покрајински секретаријат - свим корисницима ловишта на територији аутономне 

покрајине, јавна предузећа – свим својим ловиштима, а ловачки савези - ловачким 

удружењима која су њихови чланови и која непосредно газдују ловиштима и плаћају 

накнаду за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи).  

 Овај допис биће објављен на сајту Министарства. 

 Министарство је, као и у претходном периоду, спремно на отворену и 

конструктивну сарадњу са јавним предузећима, ловачким удружењима, ловачким 

савезима и осталим заинтересованим правним лицима која се баве пословима из области 

ловства и која испуњавају прописане услове за добијање права на газдовање ловиштем, по 

свим питањима везаним за унапређење и развој ловства на територији Републике Србије. 

 

Контакт особе у Министарству су: Александар Радосављевић, тел: 064 80 55 805, 

е-mail: aleksandar.radosavljevic@minpolj.gov.rs и Миодраг Стрнад, тел: 064 80 55 810, e-

mail: miodrag.strnad@minpolj.gov.rs.  

 
 Достављено: 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду АПВ, Нови 

Сад; 

- Начелнику ловне инспекције; 

- Јавним предузећима; 

- Ловачким савезима; 

- Ловачким удружењима на територији Републике Србије; 

- Осталим корисницима ловишта;  

- Архиви.  

 

        ДИРЕКТОР 

 

 

                др Саша Орловић 
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ПРИЛОГ                      

 

ИЗВЕШТАЈ О УТВРЂЕНИМ И ПРОЦЕЊЕНИМ БРОЈНИМ СТАЊИМА 

ДИВЉАЧИ У ЛОВИШТУ И ПЛАНИРАНОМ ОДСТРЕЛУ ЛОВОСТАЈЕМ 

ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ ЗА ЛОВНУ 2012/2013. ГОДИНУ 

 

НАЗИВ ЛОВИШТА: __________________________________________________  

КОРИСНИК ЛОВИШТА: _____________________________________________ 

АДРЕСА КОРИСНИКА ЛОВИШТА: ___________________________________ 

Табела 1. 

 

 

Редни 

број 
Врста дивљачи 

Оптимални фонд  

из ловне основе 

Матични фонд 

на почетку ловне 

2012/2013. године   

Планирани одстрел 

за ловну 2012/2013. 

године 

1. јелен eвропски      

 кошута      

 телад      

2. јелен лопатар       

 кошута       

 телад      

3. јелен вирџинијски       

 кошута       

 телад      

4. муфлон      

 муфлонка      

 јагње      

5. срндаћ      

 срна      

 лане      

6. вепар      

 крмача      

 назимад      

7. дивојарац      

 дивокоза      

 јаре    

8. зец    

9. пољска јаребица    

10. фазан из слободне природе    



 

Табела 2. 

 

Редни 

број 

Остале ловостајем заштићене 

врсте дивљачи 

Процена 

оптималног 

стања у ловишту 

Процењено бројно 

стање у ловишту на 

почетку ловне 

2012/2013. године 

Планирани 

одстрел 

1.  Дивља мачка**    

2.  Куна белица    

3.  Куна златица    

4.  Јазавац    

5.  Сиви пух    

6.  Ондатра    

7.  Веверица    

8.  Ракунолики пас    

9.  Нутрија    

10.  Ласица    

11.  Мрки твор    

12.  Вук *    

13.  Шакал    

14.  Лисица    

15.  Дивља патка кржуља, крџа    

16.  Дивља патка звиждара    

17.  Дивља патка глувара    

18.  
Дивља патка пупчаница, 

гроготовац 
 

  

19.  Дивља патка риђоглава    

20.  Дивља гуска лисаста    

21.  Дивља гуска глоговњача    

22.  Шумска шљука***    

23.  Дивљи голуб гривнаш    

24.  Гугутка    

25.  Грлица    

26.  Препелица    

27.  Црна лиска    

28.  Барска кокица    

29.  Сојка    



30.  Гачац    

Редни 

број 

Остале ловостајем заштићене 

врсте дивљачи 

Процена 

оптималног 

стања у ловишту 

Процењено бројно 

стање у ловишту на 

почетку ловне 

2012/2013. године 

Планирани 

одстрел 

31.  Велики корморан****    

32.  Јастреб кокошар ****    

33.  Сива чапља ****    

34.  Сива врана ****    

35.  Сврака ****    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Табела 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под   пуном   материјалном   и   кривичном   одговорношћу,   својим потписом  

потврђујем да подаци који се налазе у табелама 1, 2. и 3. Извештаја одговарају 

стварним бројним стањима дивљачи у ловишту, као и да су подаци о оптималним 

фондовима ловостајем заштићених врста дивљачи верно преузети из важеће ловне 

основе. 

 

 

      М.П.               _________________________________ 

                                                                       овлашћено лице корисника ловишта 

 

 

ОСТАЛЕ СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ  

И ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ 

Процењена 

бројност 
  

мрки медвед      

рис     

хермелин     

степски твор     

видра     

дабар     

ласица     

мрки твор     

јаребица камењарка     

лештарка     

бекасина     

сврака     

сива врана     

дивље гуске/патке     

велики тетреб     

остале врсте:     

      

      

      


