
ИСПИТНА ПИТАЊА 

за полагање стручног испита за стицање лиценце за израду планских докумената 

 

1. Који су основни разлози за доношење Закона о дивљачи и ловству? 

2. Који је правни основ за доношење Закона о дивљачи и ловству?  

3. Да ли постоји усклађеност Закона о дивљачи и ловству са Аcquis communautaire – om и 

који принцип заступа Европска Унија на подручју правног уређења области ловства? 

4. Набројте бар три међународне конвенције, потврђене од стране Републике Србије, које се 

сматрају најважнијима по питањима регулисања заштите и ловног статуса дивљачи? 

5. Са којим домаћим прописима је усклађен Закон о дивљачи и ловству? 

6. Шта су предмет и циљ Закона о дивљачи и ловства ? 

7. Шта представља делатност од општег интереса и на који начин се општи интерес 

обезбеђује, у смислу Закона о дивљачи и ловству? 

8. Које послове Закон поверава јавним предузећима и привредним друштвима 

регистрованим за обављање ловне делатности и на који начин се ти послови финансирају? 

9. Које послове Закон поверава ловачким савезима и на који начин се ти послови 

финансирају? 

10. Ради чега се оснива и који су услови за чланство у Ловачкој комори? 

11. Који су органи Коморе? Који је највиши акт Коморе и ко га доноси?   

12. За које послове у ловству се издају лиценце и која је сврха лиценцирања кадрова у 

ловству? Који су услови за стицање лиценце? 

13. Како је дефинисан статус заштите дивљачи? Како се врши заштита дивљачи у погледу 

трајања ловне сезоне? 

14. Који су услови за уношење дивљачи у ловиште и које мере здравствене заштите дивљачи 

је дужан да предузима корисник ловишта? 

15. Које мере је дужан да предузима корисник ловишта за успостављање оптималне 

бројности дивљачи у ловишту? 

16. Како су Законом о дивљачи и ловству утврђене и разграничене надлежности органа 

Републике Србије и аутономних покрајина? 

17. Шта су ловна подручја, који су критеријуми за установљавање ловних подручја и ко их 

установљава? 

18. Шта је ловиште, који су критеријуми за установљавање ловишта и ко установљава 

ловиште? 

19. Које врсте и типови ловишта постоје у погледу коришћења простора, намене и надморске 

висине и конфигурације  терена? 

20. Шта су ловишта посебне намене и који су критеријуми за њихово установљавање и на 

који начин се даје право на газдовање ловиштима посебне намене? 

21. Ко може да стекне право на газдовање ловиштем и ко може бити корисник ловишта? 



22. Циљ планирања у ловству 

23. Општи подаци о ловном подручју/ловишту и извор података 

24.  Природни и други услови за гајење дивљачи 

25. Извори релевантних података за утврђивање бројног стања дивљачи 

26. Приказивање квалитативног и квантитативног стања дивљачи 

27. Елементи израде пројекција развоја популација крупне дивљачи 

28. Пројекција развоја популације јелена европског 

 

 На основу графичког приказа попуни табеле динамике популације 

 

 



 



29. Прикажи динамику развоја популације јелена европског за следеће дате вредности: 

Оптимална бројност 300 грла 

Матични фонд 280 

Реални прираст 0,8 телади по кошути старој 2 и више година 

Газдинска старост 12 година 
 

 



30. Прикажи динамику развоја популације дивље свиње у отвореном ловишту за следеће дате 

вредности: 

Оптимална бројност 200 грла 

Матични фонд 160 

Реални прираст 1,5 прасади по крмачи старој 2 и више година 

Газдинска старост 6 година 
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31. Прикажи динамику развоја популације дивље свиње у ограђеном ловишту за следеће дате 

вредности: 

Оптимална бројност 120 грла 

Матични фонд 120 

Реални прираст 3,0 прасета по крмачи 

Газдинска старост 5 година 
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32. Прикажи динамику развоја популације срне за следеће дате вредности: 

Оптимална бројност 400 грла 

Матични фонд 420 

Реални прираст 1,0 ланади по срни 

Газдинска старост 7 година 

 

1 2 Σ 3 4 5 Σ 6 7 7+ Σ ΣΣ
M I II III ΣΣ

М М

Ж Ж

М М

Ж Ж

М М

Ж Ж

М М

Ж Ж

М М

Ж Ж

М М

Ж Ж

М М

Ж Ж

М М

Ж Ж

Стање на 

крају ловне 

сезоне

Стање на 

крају ловне 

сезоне

Однос према 

оптималној 

бројности

Однос према 

оптималној 

бројности

Реални 

прираст

Реални 

прираст

Стање пред 

лов

Стање пред 

лов

Излучење Излучење

Оптимална 

бројност

Оптимална 

бројност

Матични 

фонд

Матични 

фонд

Прелаз у 

виши ст. 

разред

Прелаз у 

виши ст. 

разред

Старосна класа I II III

Старост у 

годинама
Старосна класа

 
 



33. Шта садржи економско-финансијски план газдовања ловиштем 

34. Акти корисника ловишта 

35. Које мере за спречавање штете од дивљачи у ловишту предузима корисник ловишта? 

36. Које мере предузима власник и корисник имовине, ради спречавања штете од дивљачи? 

37. Које мере за спречавање штете на дивљачи мора да предузима корисник ловишта? 

38. Наведите мере за спречавање штете на дивљачи од утапања. 

39. Какви терени за обуку паса постоје? 

40. Где се изводи обука паса јамара? 

41. Ко отвара, а ко управља буџетским фондовима за развој ловства? На који начин се 

финансирају и у које сврхе се користе средства фонда? Како се врши расподела средстава 

из фондова? 

42. Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи утврђује се у одговарајућем 

проценту од вредности (заокружи тачан одговор): 

а) реализованог одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи у претходној ловној 

години; 

б) планираног одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за текућу ловну годину; 

в) почетних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи на почетку текуће ловне 

године. 

43. Који подаци се уписују у Катастар и Централну базу података? 

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

хијерархија постоји између тих докумената, који су рокови њиховог важења? 

45. Kо их израђује планске документе у ловству? 

46. Kо и којим роковима расписује јавни конкурс за израду програма развоја ловног 

подручја? 

47. Који је основни документ управљања и заштите дивљачи и шта се њим одређује?   

48. Шта се подразумева под појмом "животно станиште"? 

49. Шта је биотоп? 

50. Шта је популација? 

51. Шта се подразумева под појмом "повољно стање врсте"? 

52. Како можемо поделити еколошке факторе једног биотопа (ловишта)? 

  


