
ИСПИТНА ПИТАЊА 

за полагање стручног испита за стицање лиценце за обављање  

стручних послова газдовања ловиштем 

 

 

1. Шта представља биодиверзитет (биолошка разноврсност)? 

 

2. На којим нивоима се разматра биодиверзитет (биолошка разноврсност)? 

 

3. Шта проучава екологија? 

 

4. Шта проучава екологија дивљачи? 

 

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

 

6. Шта је биотоп? 

 

7. Шта је популација? 

 

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

 

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

 

10. Означи и именуј делове јеленског парога: 

 

  
 

11. Означи и именуј делове парога срндаћа: 

 
 

 

12. Под којим условима се обавља спровођење ловног газдовања? 

 



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

каква хијерархија постоји између тих докумената, који су рокови њиховог 

важења? 

 

14. Kо их израђује планске документе у ловству? 

 

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

подручја? 

 

16. Који је основни документ управљања и заштите дивљачи и шта се њим 

одређује?   

 

17. Ко израђује стручни основ за израду Стратегије развоја ловства? 

 
18. Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи утврђује се у 

одговарајућем проценту од вредности (заокружи тачан одговор): 

a. реализованог одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи у претходној ловној 

години; 

b. планираног одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за текућу ловну годину; 

c. почетних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи на почетку текуће ловне 

године. 

 

19. Ситна дивљач се лови (заокружи тачне одговоре): 

a. пушком са олученим цевима,  

b. пушком са неолученим цевима која прима више од два метка, 

c. пушком са неолученим цевима која прима до два метка, 

d. полуаутоматском пушком са неолученим цевима која није редуцирана на два метка, 

e. пушком са неолученим цевима, 

f. полуаутоматском пушком са неолученим цевима која је редуцирана на два метка. 

 

20. Која врста крупне дивљачи се може ловити пушком са неолученим цевима? 

 
21. Забрањено је ловити јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста, 

ловачком муницијом калибра испод ___ mm и тежином зрна лакшим од ___ g; 

 

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

 

23. Забрањено је ловити јелена лопатара, вирџинијског јелена, муфлона и дивокозу, осим 

подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра испод ___ mm и тежином зрна 

лакшим од ___ g; 

 

24. Забрањено је ловити срну и подмладак јелена европског, дивље свиње, јелена лопатара, 

вирџинијског јелена, муфлона и дивокозе ловачком муницијом калибра испод ___ mm и 

тежином зрна лакшим од ___ g. 

 

25. Закон о дивљачи и ловству ловно подручје дефинише као: 

 

26. Закон о дивљачи и ловству ловиште дефинише као: 
 

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

 

28. Закон о дивљачи и ловству дефинише ловни ревир као: 

 



29. Статус заштите јелена европског (Cervus elaphus L.) према: 

 Закону о заштити природе: ______________________  

 Закон о дивљачи и ловству:______________________ 

 

30. Статус заштите јелена лопатара (Dama dama L.) према: 

 Закону о заштити природе: ______________________  

 Закон о дивљачи и ловству:______________________ 

 

31. Статус заштите мрког (смеђег) медведа (Ursus arctos L.) према: 

 Закону о заштити природе: ______________________  

 Закон о дивљачи и ловству:______________________ 

 

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

 

33. Који су послови стручне службе? 

 

34. Шта је лов дивљачи? 

 

35. Ко је надлежан за организацију лова и ко има право на лов? 

 

36. 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. 

 

37. Који начини организовања лова постоје? 

 

38. 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. 

 

39. 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. 

 

40. Шта је појединачно право на лов и ко има право на  ловну карту? 

 

41. Шта је ловачки испит и на који начин се полаже? 

 

42. Које су обавезе корисника ловишта у промету одстрељене дивљачи и њених 

делова? 

 

43. 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? 

 



44. 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. 

45. Шта су ловачки пси? 

 

46. Шта је обука ловачких паса? 

 

47. Какви терени за обуку паса постоје? 

 

48. Где се изводи обука паса јамара? 

 

49. Која документа прате ловачког пса у лову? 

 

50. У ком периоду живота ловачки пас мора да положи испит за утврђивање 

урођених особина и шта се тим испитом проверава? 

 

51. Шта је радни испит који полаже ловачки пас? 

 

52. Где се организује проверава употребљивост птичара у лову и на који начин? 

 

53. Где се организује проверава употребљивост ловачког пса у лову на дивље свиње, 

крупне звери (вук, шакал, лисица и друге ловостајем заштићене врсте звери) и зеца 

и на који начин? 

 

54. Где се организује проверава употребљивост јамара у лову (под земљом и над 

земљом) и на који начин? 

 

55. Где се организује проверава употребљивост ловачког пса за рад на крвном трагу 

дивљачи и на који начин? 

 

56. Које расе ловачких паса се користе за које врсте дивљачи? 

 

57. За шта се користи ловачки пас који има положен испит у раду на крвном трагу? 

 

58. Ко је дужан да надокнади штету коју у ловишту проузрокује ловостајем заштићена 

дивљач и под којим условима? 

 

59. Ко је дужан да надокнади штету коју у ловишту проузрокује трајно заштићена 

дивљач и под којим условима? 

 

60. Ко је дужан да надокнади штету коју проузрокује вук  и под којим условима? 

 



61. Ко је дужан да надокнади штету коју ван ловишта проузрокује ловостајем 

заштићена дивљач  и под којим условима? 

 

62. У ком року и на који начин правно, односно физичко лице коме је дивљач 

проузроковала штету може да поднесе захтев за накнаду штете кориснику 

ловишта? 

 

63. Наведите мере које корисник ловишта предузима, ради обезбеђивања безбедности и 

сигурности учесника у лову, спречавања штете у току лова који он организује, као и 

спречавања других штета у ловишту. 

 

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

 

65. Наведите мере безбедности којих су дужни да се придржавају стручни 

пратилац/вођа групе ловаца у лову. 

 

66. Које мере за спречавање штете од дивљачи у ловишту предузима корисник 

ловишта? 

 

67. Које мере предузима власник и корисник имовине, ради спречавања штете од 

дивљачи? 

 

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

  

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

 

70. Наведите мере за спречавање штете на дивљачи приликом жетве и косидбе. 

 

71. Опишите поступак који је дужан да предузме корисник ловишта у коме је настала 

штета од дивљачи  ради утврђивања  штета од дивљачи, са прописаним роковима 

извршења поступка. 

 

72. Опишите поступак који је дужан да предузме корисник ловишта у коме је настала 

штета на дивљачи  ради утврђивања  штета на дивљачи. 

 

73. Који су стандарди прописани за табле којима се обележавају, односно означавају 

границе ловишта, терена за обуку паса и полигона за лов дивљачи? 

 

74. Шта садржи  текст на таблама којима се обележавају, односно означавају границе 

ловишта, терена за обуку паса и полигона за лов дивљачи? 

 

75. Који су стандарди прописани за табле којима се обележавају, односно означавају 

ловно-технички објекти у ловишту? 



 

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

дивљач, вука, шакала и лисицу? 

 

77. Kоме и у колико примерака корисник ловишта који организује групни лов на дивљу 

свињу, вука, шакала и лисицу издаје дозволу за лов? 

 

78. Kоме и у колико примерака корисник ловишта који организује лов ситне дивљачи 

издаје дозволу за лов? 

 

79. Ко сачињава Извештај о извршеном лову и када? 

 

80. Kоме и у колико примерака корисник ловишта који организује лов мора да изда 

Извештај о извршеном лову? 

 


