
1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 

 
1. Означи и именуј делове јеленског парога: 

  

Одговор: 

 

2. Означи и именуј делове парога срндаћа: 

 

Одговор: 

Делови парога: 1 – парожиште, 2 – ружа, 3 – грана, 4 – предњи 

парожак, 5 – вршњи парожак, 6 – задњи парожак, 7 – икре, 8 - бразде 



3. Шта представља трофеј код вука:                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: лобања, кожа, “ос пенис“ 

 

4. Како разликујемо петлиће јаребица од кока јаребица? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Код мужјака је свако перо из скупа перја на крилима обојено смеђом бојом и има 

белу пругицу дуж целе дужине цеви пера, а код женки боја цеви је бела са попречним 

пругицама које се секу у облику крстића. 

 

5. Када се лане младунци срне?                                            (Заокружи тачан одговор)             

а) март 

б) мај 

в) август 

Одговор: б) 

 

6. Који је оптималан однос полова код срнеће дивљачи?          (Заокружи тачан одговор)   

а) 1:1 

б) 4:1 

в) 1:2 

Одговор: а) 

 

7. Која је наша најраспрострањенија длакава врста дивљачи?            

                                                                                                       (Заокружи тачан одговор) 

а) срна 

б) зец 

в) дивља свиња 

Одговор: б) 

 

8. Који је оптималан однос полова код зечије дивљачи?            (Заокружи тачан одговор) 

а) 1:1 

б) 4:1 

в) 1:2 

Одговор: а) 

 

9. Која је газдинска старост код срнеће дивљачи?                       

                                                                                      (Заокружи тачан одговор) 

а) 3 године 

б) 6 година 

в) 9 година 

Одговор: б) 



10. Закон о дивљачи и ловству дефинише ловиште као: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: ловиште је заокружена природна целина у којој постоје услови за трајну заштиту, 

управљање, лов, коришћење и унапређивање популација дивљачи. 

11. Закон о дивљачи и ловству дефинише ловиште посебне намене као: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: ловиште посебне намене је ловиште намењено за спровођење посебних мера 

газдовања ради очувања и усмеравања развоја популације дивљачи и њених станишта. 

 

12. Закон о дивљачи и ловству дефинише полигон за лов дивљачи као: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: полигон за лов дивљачи је посебно уређена ловна површина у ловишту утврђена 

ловном основом ловишта намењена за лов ситне дивљачи из вештачке производње. 

 

13. Наведите три јединице просторне поделе површина за газдовање дивљачи, сходно 

ЗОДИЛ-у: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: ловно подручје, ловиште, ловни ревир. 

 

14. Узгајалиште дивљачи је:      (Заокружи тачан одговор) 

 

а) ограђена површина за гајење одређених врста дивљачи искључиво ради 

производње меса дивљачи; 

б) ограђени део ловишта намењен интензивном гајењу дивљачи за потребе 

насељавања и повећања бројности у ловиштима. 

 

Одговор: б) 

15. Где ловочувар уноси податке о својим дневним активностима у ловишту? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: у дневник ловочувара 

 

 



16. На основу којих планских докумената се врши управљање и заштита дивљачи и каква 

хијерархија постоји између тих докумената? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Стратегија развоја ловства РС, програм развоја ловног подручја, ловна основа која 

мора бити усклађена са Програмом и годишњи план газдовања ловиштем који је усклађен са 

ловном основом. 

 

17. Навести које мере се предузимају у ловишту у циљу спречавања штета које може 

проузроковати дивљач: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: одржавање оптималних фондова гајених врста дивљачи, изношење хране за дивљач 

(прихрана) и подизање поља за дивљач, и друге мере на побољшању станишних услова, 

едукација и сарадња са власницима парцела... 

 

18. Навести мере којима се могу смањити штете на дивљачи: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Одговор: Одржавање мира у ловишту, спречавање криволова, сарадња са локалним 

власницима имања и њихова едукација, постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације, 

прихрана и одржавање оптималних фондова дивљачи... 

 

19. Шта је полигон за лов дивљачи и која врста дивљач се може ловити у њима? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Одговор: полигон за лов дивљачи је посебно уређена ловна површина у ловишту утврђена 

ловном основом ловишта намењена за лов ситне дивљачи из вештачке производње. 

 

20. Да ли се санитарни одстрел дивљачи може вршити у време ловостаја и ко га може 

извршити? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Санитарни одстрел се може вршити у време када је лов забрањен а врше га 

искључиво лица која обављају стручне и ловочуварске послове у ловишту. 

 

 

 



2) КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉАЧИ 
 

1. Којим оружјем је дозвољен лов фазана? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Пушке са неолученим цевима. 

2. Ситна дивљач се лови                                                                   (Заокружи тачне одговоре) 

а) пушком са олученим цевима,  
б) пушком са неолученим цевима која прима више од два метка, 
в) пушком са неолученим цевима, 
г) полуаутоматском пушком са неолученим цевима која је редуцирана на два метка. 
 

Одговори:  в), г) 

3. Забрањено је ловити јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста, 
ловачком муницијом калибра испод ___ мм и тежином зрна лакшим од ___ г; 
 

Одговор: Забрањено је ловити јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста, 

ловачком муницијом калибра испод 7 мм и тежином зрна лакшим од 9,0 г; 

 

4. Забрањено је ловити дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим _________; 
 

Одговор: Забрањено је ловити дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим кугле; 

5. Забрањено је ловити срну и подмладак јелена европског, дивље свиње, јелена 
лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозе ловачком муницијом калибра 
испод ___ мм и тежином зрна лакшим од ___ г. 
 

Одговор: Забрањено је ловити срну и подмладак јелена европског, дивље свиње, јелена 

лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозе ловачком муницијом калибра испод 5,6 

мм и тежином зрна лакшим од 3,5 г. 

6. Наведи 3 (три) начина лова на срнећу дивљач?                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: чекањем, прикрадањем, вабљењем 

 

7. Наведите начине групног лова на дивљу свињу? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: пригон и погон 

 



8. Наведите мере безбедности којих су дужни да се придржавају учесници у лову: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор:  

1) да се ловачким оружјем мора руковати опрезно и одговорно; 

2) да приликом одласка до места лова, преласка на друго место, кратког  престанка  лова,  

боравка  у  затвореним  просторијама  ловачко  оружје мора бити испражњено и / или 

преломљено; 

3) да  се  ловачко  оружје  пуни  после  знака  који  даје  стручни пратилац / пратилац / 

вођа групе ловаца за почетак лова, а празни после давања знака за завршетак лова; 

4) да се ловачко оружје пуни леђа окренутих учесницима лова, тако да се држи косо 

усмерено надоле или нагоре; 

5) да се ловачко оружје никада не сме уперити према другом учеснику у лову; 

6) да није дозвољено пуцати на дивљач која се креће у правцу других учесника у лову и 

када се други учесници у лову тиме угрожавају; 

7) да се  у групном лову дивљач не сме пратити са  упереним ловачким оружјем све док 

не прође линију ловаца; 

8) да   се   убрзач   окидања   („шнелер”)   и   оптички   нишан   са увећањем преко четири 

пута у групном лову не смеју користити; 

9) да   није   дозвољено   дивљач   осматрати   помоћу   оптичког нишана на ловачком 

оружју; 

10) да се приликом ношења напуњеног ловачког оружја рука не сме држати на устима цеви 

или на окидачу, односно обарачу; 

11)  да се после пада ловачког оружја на земљу или у снег ловачко оружје мора  прегледати 

ради отклањања евентуалних зачепљења или других оштећења и недостатака; 

12) да се место на које је ловац распоређен не сме напуштати у време лова без одобрења 

стручног пратиоца / пратиоца / вође групе ловаца све до завршетка лова; 

13) да  су  сви  учесници  у  лову  обавезни  да  на  себи  имају одговарајућу  обележавајућу 

ознаку (траку на капи или капу или прслук или обележје на раменом делу  прслука или јакне) 

која је јарке наранџасте, жуте, љубичасте или црвене боје. 

 

9. Шта је трофеј код вепра?                                                            (Заокружи тачан одговор) 

а) кљове 

б) крзно 

в) лобања 

Одговор: а) 

 

10. Да ли је дозвољен лов на крупну дивљач из моторног возила?             

                                                                                                       (Заокружи тачан одговор) 

а) да 

б) не 

Одговор: б) 



11. Која два елемента највише утичу на вредност трофеја код срндаћа?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: тежина и запремина 

12. У ком периоду се врши трофејни одстрел код срндаћа? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Од 15.04. до 15.05. 

 

13. Када се вади утроба код одстрељене крупне дивљачи? 

                                                                                           (Заокружи тачне одговоре) 

а) у току дана 

б) одмах - пре померања са места одстрела 

в) по допремању у објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 

Одговор: б) 

 

14. Која документа треба да поседује ловац да би учествовао у лову? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                  

Одговор: лична карта или пасош, ловна карта, дозвола за лов и оружни лист 

 

15. Навести неопходну опрему сваког ловочувара? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Службена униформа, службено оружје, двоглед, фото апарат... 

 

 

16. Када се врши обележавање уловљене крупне дивљачи? 

                                                                                                     (Заокружи тачан одговор) 

а) након оцењивања трофеја 

б) током превоза 

в) пре померања са места одстрела 

Одговор: в) 

 
17. У које делове тела се приликом одстрела гађа крупна дивљач? 

(Заокружи тачан одговор) 
а) прса 



б) врат 
в) у пределу плећке 
г) задњи део тела 
д) ноге 

Одговор: в) 
 

18. У групном лову дивља свиња, вук, шакал и лисица могу да се лове:  

                                                                                                                  (Заокружи тачан одговор) 
 а) дочеком са земље или са чеке; 
б) прикрадањем, тражењем и дозивањем; 
в) пригоном или погоном 

Одговор: в) 
 

19. Којa два начини организовања лова постоје у односу на број учесника? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: У зависности од броја учесника у лову, може да се организује појединачни или 
групни лов. 

 
20. Стручни пратилац у појединачном лову је:                                       (Заокружи тачан одговор) 

а) лице које је својим актом овластио корисник ловишта; 

б) лице које је пратилац у лову на ситну дивљач; 

в)  лице  које  врши  стручне  послове  газдовања ловиштем или ловочувар 
Одговор: в) 

 
 
3) ЛОВНО ЗАКОНОДАВСТВО 
 
 

1. Чија је својина дивљач?                                                           (Заокружи тачан одговор) 
а) државна 
б) приватна 
в) корисника ловишта 

Одговор: а) 
 
 

2. Ко може да врши проверу квалитета стручног рада имаоца лиценце (ловочувара)? 
                                                                                            (Заокружи тачне одговоре) 

а) инспектор надлежан за послове ловства; 
б) Комора преко овлашћеног члана Коморе; 
в) надлежни орган унутрашњих послова. 

Одговор: а),  б) 

 
3. Kоме и у колико примерака корисник ловишта издаје дозволу за лов на крупну 

дивљач, вука, шакала и лисицу? 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Одговор: Дозвола за лов на крупну дивљач, вука, шакала и лисицу корисник ловишта 
издаје у три истоветна  примерка  од   којих  један  примерак издаје  ловцу,  један  
примерак стручном  пратиоцу/пратиоцу,  а  један  примерак се  задржава  у  
евиденцији  издатих дозвола за лов крупне дивљачи корисника ловишта. 

 
4. Ко издаје ловну карту према Закону о дивљачи и ловству? 

                                                                                      (Заокружи тачан одговор) 
а) Ловачки савез Србије; 
б) Министарство надлежно за послове ловства; 
в) Јавна предузећа која газдују ловиштем. 

Одговор: б) 
 

5. Ловачка комора Србије је формирана као: 
                                                                                 (Заокружи тачан одговор) 

 
а) Професионална организација ловних радника, ради остваривања и заштите 
права и интереса ловних радника и унапређења ловства; 
б) Саветодавно тело Министарства надлежног за послове ловства. 

Одговор: а) 
 

6. Како је дефинисан ловочувар у члану 56. ЗОДИЛ-а: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом запослено код 
правног лица које је регистровано за обављање ловочуварских послова. 

 
7. Сходно члану 57. ЗОДИЛ-а, у вршењу послова ловочувар има право и дужност 

да: 
 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                             

Одговор:  
1) се представи и покаже службену легитимацију сваком лицу према којем 
интервенише; 
2) сачини записник о извршеној или покушаној незаконитој радњи, извршиоцима, 
односно лицима која су покушала да изврше незакониту радњу, ловачком оружју, 
предметима, псима и превозним и другим средствима коришћеним или намењеним за 
вршење незаконите радње, као и да о извршеној или покушаној незаконитој радњи 
обавести одговорно лице у правном лицу код кога је запослен, корисника ловишта, 
полицију и надлежног ловног инспектора; 
3) фотографише или сними лица која су извршила или покушала да изврше 
незакониту радњу, незаконито уловљену или ухваћену дивљач, трофеје и друге делове 
дивљачи, псе, као и ловачко оружје, предмете и друга средства којима је извршен 
незаконит лов или нанета штета ловишту; 
4) лицу од кога су привремено одузети незаконито уловљена или ухваћена 
дивљач, трофеји и други делови дивљачи, пси и превозна и друга средства и предмети 
изда потврду о привременом одузимању ствари; 
5) поднесе пријаву против лица које је затечено у извршењу незаконите радње; 
6) затражи помоћ надлежног органа унутрашњих послова и надлежног ловног 
инспектора ако је онемогућен у вршењу послова ловочуварске службе. 
 

8. Навести овлашћења ловочувара прописана чланом 58. ЗОДИЛ-а, која има у 
вршењу прописаних послова: 
 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: 
1) контролише ловну карту, дозволу за лов, оружни лист, идентификациону 
картицу ловачког пса и исправу којом лице затечено у ловишту потврђује свој 
идентитет; 
2) лице без јавних исправа затечено у вршењу незаконитих радњи приведе 
надлежном органу; 
3) контролише ловачко оружје, предмете и друга средства коришћена или 



намењена за вршење незаконите радње, возила и друга средства која служе за превоз 
или преношење дивљачи, као и лица за која постоји сумња да превозе, односно 
преносе уловљену дивљач, трофеје и друге делове дивљачи; 
4) привремено одузме незаконито уловљену или ухваћену дивљач, трофеје и 
друге делове дивљачи, псе, као и предмете и друга средства којима је извршен 
незаконит лов или нанета штета ловишту и одмах преда надлежном органу на даље 
поступање; 
5) затражи успостављање претходног стања, односно предузима мере за 
спречавање и уклањање штетних последица. 

 
9. Лице затечено у ловишту дужно је да на захтев ловочувара: 

                                                                                            (Заокружи тачне одговоре) 
 
а) покаже исправе и омогући преглед улова; 
б) омогући преглед ловачког оружја и других средстава за лов; 
в) омогући преглед возила и других средстава за превоз или преношење уловљене 

дивљачи и њених делова; 
г) омогући претрес возила у коме се превози уловљена дивљач. 

Одговор: а), б), в) 

 
10. Полазећи од својих овлашћења ловочувар има право: 

                                                                                            (Заокружи тачан одговор) 
 
а) да одстрели дивљач и у насељеном месту; 
б) нема право да одстрели дивљач и у насељеном месту. 

Одговор: б) 
 
 

11. Ко издаје дозволу за лов дивљачи и у складу са којим документом:  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Корисник ловишта у складу са својим планским документом. 
 

 
 

12. Које послове обавља ловочуварска служба у ловишту? 
                                                                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: обавља послове заштите и уређивања ловишта, као и гајења и заштите дивљачи у 
ловишту; 

 
13. Приликом вршења службене контроле овлашћено лице у ловишту (ловочувар 

или стручно лице за газ. ловиштем), мора ветеринарском инспектору, односно 
овлашћеној ветеринарској станици, да да изјаву о извршеном одстрелу. Навести 
које податке садржи ова изјава: 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Одговор: 1) да ли је пре, односно приликом одстрела примећено неуобичајено, 
односно промењено карактеристично понашање или друга сумња на промену 
здравственог стања дивљачи; 2) да ли су трупови и органи одстрељене дивљачи 
обележени на прописан начин; 3) да ли су приликом егзентерације примећене 
промене на трупу и органима које би указивале на промену здравственог стања 
дивљачи. 

 
14. Где и за које потребе ловочувар користи своје службено оружје? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Ловочувар користи службено оружје искључиво у ловишту у коме врши 
дужност, за  потребе спровођења мера газдовања ловиштем предвиђених ловном 
основом. 
 

15. У коме року је ловочувар дужан да кориснику ловишта врати легитимацију и 
ознаку у случају престанка служне или премештаја на друго радно место? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: у року од 3 (три) дана. 
 

16. У групном лову учествује:      (Заокружи тачан одговор) 
 

а) најмање три ловца, а највише 10 ловаца; 

б) најмање три ловца; 

в) најмање три ловца, а највише 20 ловаца. 

Одговор: в) 
 

17. Описати начин преношења службеног оружја ван ловишта и ван редовних 
активности када се не врше послови за које је његово коришћење предвиђено. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Службено оружје се може преносити уколико је претходно одвојено од муниције и 

онеспособљено за тренутну употребу тј. расклопљено односно са бравицом на обарачу и 

спаковано у футролу. 



18. Стручни пратилац у лову може бити лице које обавља послове: 

(Заокружи тачне одговоре) 
а) ловочувара 
б) секретара 
в) вође групе 
г) стручног лица  
 

Одговор: а), г) 
 

19. Које су мере безбедности у лову којих је дужан да се придржава стручни 
пратилац или вођа групе: 

 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор:  

1)  упознавање ловаца пре почетка лова са начином организовања лова,  врстом  прописаног 

ловачког оружја и одговарајуће ловачке муниције за тај  начин  организовања  лова,  начином  

кретања  са  ловачким  оружјем  кроз ловиште, начином на који се врши пуцање на дивљач 

која се лови; 

2)  контрола  ловне  карте,  оружног  листа  и  дозволе  за  лов, обележавајуће ознаке, ловачког 

пса, као и остале ловачке опреме коју ловац носи са собом у лов пре почетка лова; 

3)  провера  ловачког  оружја  са  олученим  цевима  које  ловац користи у лову извођењем 

пробног хица пре почетка лова; 

4) спречавање  употребе ловачког оружја  у случајевима када је угрожена безбедност учесника 

у лову и / или људи и имовине у ловишту; 

5) искључење ловаца који представљају потенцијалну опасност за учеснике у лову и / или људи 

и имовине у ловишту; 

6) руковођење ловом на стручан начин, у складу са прописима којим се уређује ловство, којим 

се спречава могућност угрожавања безбедности учесника у лову, штета на дивљачи и штета на 

станишту дивљачи; 

7)  друге  мере  од  значаја  за  безбедност  у  ловишту  и  лову прописане актом корисника 

ловишта о газдовању ловиштем. 

 



20. Ко руководи ловочуарском службом у ловишту у погледу организовања, координирања 

и котроле рада? 

_______________________________________________________________________ 

Одговор: Стручна служба за газдовање ловиштем 

 
 

4) УРЕЂЕЊЕ ЛОВИШТА 

1. Неведите најмање три ловно-техничка објекта у ловишту. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Висока чека, заштитна ограда и осматрачнице 

2. Како се назива ловно-технички објекат који користимо у појединачном лову на крупну 

дивљач? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Висока чека 

 

3. Навести два објекта који служе за смештај ловаца. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: ловачка кућа, ловачка вила, ловачка брвнара, ловачки дом 

 

4. Који се ловно технички објекат користи у подивљавању фазанских пилића из вештачког 

узгоја? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: прихватилиште 

 

5. Навести типове хранилишта према врсти хранива. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Хранилишта за: зрнасту, силажну и кабасту храну 

6. Ловочувар активно учествује у одређивању места и изградњи самог ловно техничког 

објекта: 

(Заокружи тачан одговор) 

а) да  

б) не 



Одговор : а) 

 

7. Навести најмање два ловно техничка објекта која се користе за исхрану дивљачи : 

___________________________________________________________________________ 

Одговор : јасле за сено и детелину, сило столови-валови, солишта, аутоматске и 

полуаут.хранилице за зрнасту храну, валови за зрнасту храну, ... 

 

8. Наведи најмање два ловно техничка објекта који се користе за лов дивљачи : 

__________________________________________________________________________ 

Одговор : Висока покривена чека, висока отворена чека, седалица-седељка, ниска отворена 

чека за групни лов, плутајућа чека... 

 

9. Полигон за обуку ловачких паса који се користе за лов ситне дивљачи је: 

(Заокружи тачан одговор) 

а) Високом оградом ограђени ловно технички објекат   

б) Видно таблама обележена, отворена површина унутар ловишта 

в) Било који део ловишта који одреди ловочувар  

Одговор : б) 

 

10. Да ли ловачке стазе и путеви за лов спадају у ловно техничке објекте? 

(Заокружи тачан одговор) 

а) да 

б) не 

Одговор : а) 

 

11. Запремина пароговља срндаћа мери се: 

(Заокружи тачан одговор) 

а) Тракастим метром 

б) Хидростатичком вагом 

в) Барометром 

Одговор : б) 

 

12. Навести најмање 3 (три) објекта који се означавају одговарајућим таблама у ловишту: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: Границе ловишта, терена за обуку паса и полигона за лов дивљачи, као и ловно-

техничких објеката у ловишту видно се обележавају, односно означавају одговарајућим 

таблама. 

13. Навести врсте дивљачи за које се подижу солишта? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: срна, јелен, дивокоза и др. 



  

14. Ограђена ловишта или ограђени делови ловишта подижу се са циљем: 

(Заокружи тачан одговор) 

а) Интензивног узгоја и лова дивљачи 

б) Заштите дивљачи од незаконитог лова 

в) Производње меса дивљачи 

Одговор: а) 

 

15.  Хватање дивљих свиња ради се у ловно техничким објектима који се називају? 

(Заокружи тачан одговор) 

а) Хранилишта 

б) Ограда 

в) Хватаљке 

Одговор: в)  

 

16. Који објекти служе за осматрање? 

                                                                                       (Заокружи тачне одговоре) 

а) осматрачнице 

б) чеке 

в) ограда 

Одговор: а) и б) 

17. У ограђеном терену за обуку ловачких паса врши се обука за: 

(Заокружи тачан одговор) 

а) групни  лов  на  дивље  свиње; 

б) лов на ситну дивљач и крупне звери; 

в) проналажење рањене дивљачи. 

Одговор: а) 

 

18. Наведите методе за побољшање природних услова станишта у погледу исхране и 

заштите дивљачи: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: подизање ремиза, оснивање поља за дивљач са усевима за њихову исхрану, 

подизање хранилишта и изношење одговарајућих хранива у ловиште, израда појилишта и 

солишта за дивљач, садња воћкарица и др. 

 

 

19. Шта је ловни ревир? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Одговор: ловни ревир је део ловишта одређен ловном основом ловишта ради боље 

организације газдовања ловиштем. 

 

20. Који су објекти у ловишту за сместај и исхрану гостију и радника? 

                                                                                        (Заокружи тачан одговор) 

а) ловачки дом.мотел.хотел и сл 

б) ловачка колиба 

в) топле чеке 

Одговор: а) 

 

 

5) ЗАШТИТА И ГАЈЕЊЕ ДИВЉАЧИ 

 

1. Статус заштите јелена европског (Cervus elaphus L.) према Закон о дивљачи и ловству: 

                                                                                       (Заокружи тачан одговор) 

а) Ловостајем заштићена врста  

б) Трајно заштићена врста  

в) Строго заштићена животињска врста  

 

Одговор: а) 

 

2.  Статус заштите срне(Capreolus capreolus L.) према Закон о дивљачи и ловству: 

                                                                                      (Заокружи тачан одговор) 

а) Ловостајем заштићена врста  

б) Трајно заштићена врста  

в) Строго заштићена животињска врста  

Одговор: а) 

3. Статус заштите мрког (смеђег) медведа (Ursus arctos L.) према Закон о дивљачи и 
ловству: 

                                                                                          (Заокружи тачан одговор) 

а) Ловостајем заштићена врста  

б) Трајно заштићена врста  

в) Незаштићена животињска врста 

Одговор: б) 

4. Статус заштите пољске јаребице (Perdix perdixL.) према Закон о дивљачи и ловству: 

                                                                                      (Заокружи тачан одговор) 

а) Ловостајем заштићена врста  

б) Трајно заштићена врста  

в) Строго заштићена животињска врста  

Одговор: а) 

 

5. За послове чувања и заштите дивљачи у ловишту директно је задужена: 

                                                                                              (Заокружи тачан одговор) 

а) ловочуварска служба 



б) стручна служба за газдовање ловиштем 

в) служба планирања 

Одговор: а) 

 

6. Који одстрел се користи као мера гајења дивљачи 

                                                                                              (Заокружи тачан одговор) 

а) узгојни 

б) трофејни 

Одговор: а) 

 

7. Да ли је праћење и осматрање дивљачи мера гајења дивљачи 

                                                                                              (Заокружи тачан одговор) 

а) да 

б) не 

Одговор: а) 

 

8. Да ли се санитарни одстрел дивљачи може вршити током ловостаја?  

                                                                                              (Заокружи тачан одговор) 

а) да 

б) не 

Одговор: а) 

 

9. Навести најмање два временска услова у којим стручни пратилац може да прекине лов 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: смањење видљивости, поледице и јаке кише 

 

10. Које је најучесталије паразитско обољење код дивљих свиња? 

                                                                                              (Заокружи тачан одговор) 

а) трихинела 

б) шуга 

в) шап 

Одговор: а) 

 

11. Који пас се користи за проналажење рањене дивљачи? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор : крвоследник 

 

12. Зец  може да оболи од? 

                                                                                              (Заокружи тачан одговор) 

а) трихинеле; 



б) туларемије; 

в) антракса. 

Одговор: б) 

 

13. Чему служе ремизе? 

                                                                                              (Заокружи тачне одговоре) 

а) исхрана дивљачи 

б) склониште 

в) производња дрвета 

Одговор: а), б) 

 

14. Шта су то „Зелени мостови“ и  која је њихова намена ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор : То су вештачки саграђени прелази или пролази на великим саобраћајницама и 

другим инфраструктурним објектима, са наменом да обезбеде кретање дивљачи-миграторност 

унутар једног или више ловишта. 

 

15. Природни фактори који највише утичу на развој паразита, вирусних и бактериских 

обољења су: 

(Заокружи тачан одговор) 

а) Ниске температуре праћене снегом 

б) Магла и мраз 

в) Високе температуре и влага 

Одговор: в) 

 

16. Појам „Телесна кондиција“ дивљачи подразумева : 

(Заокружи тачан одговор) 

а) Стање телесне масе дивљачи 

б) Стање трофејне вредности 

в) Стање бројности популације 

Одговор : а) 

 

17. Навести најмање 2 (две) мере гајења дивљачи којима може да се утиче на развој трофеја ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор : прихрана дивљачи, одржавање оптималног односа полова, вршење селективног и 

санитарног одстрела, одржавање оптималне старосне структуре 

 

18. Наведи какве могу бити болести дивљачи по начину настанка и карактеру: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Одговор:  

а) незаразне у које спадају: пролив, разни преломи, интоксинација, упала плућа и других 

органа и др. 

б) заразне које су најчешће проузроковане бактеријама и вирусима и могу бити епидемијског 

облика, преносе се између појединих чланова популације додиром, храном, водом или 

ваздухом. У ове болести убрајају се: куга, беснило, туберкулоза, бруцелоза, црвени ветар и др. 

в) зоонозе које суи заразне болести заједничке људима и животињама. 

г) паразитске болести су проузроковане спољним и унутрашњим паразитима који штетно 

делују на кондицију дивљачи, квалитет меса и коже итд. Ту спадају крпељи, ваши, глисте, црви, 

шуге и друге. 

 

19. У којим природним условима је забрањено ловити ловостајем заштићену дивљач? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним наносима, поледицом и другим 
елементарним непогодама. 
 

20. Ко и под којим условима врши санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Одговор: санитарни одстрел врши стручна и ловочуварска служба када није могуће хватање 
ради лечења и збрињавања дивљачи 
 
 


