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Члан 2. Законa о дивљачи и ловству („Службени 
гласник РС”, број 18/10) 

  

Циљ овог закона је обезбеђивање одрживог 
газдовања популацијама дивљачи и њихових 
станишта на начин и у обиму којим се трајно 
одржава и унапређује виталност популација 
дивљачи, производна способност станишта и 
биолошка разноврсност, чиме се постиже 
испуњавање економских, еколошких и социјалних 
функција ловства.  



Члан 3.  

Коришћење, управљање, заштита и унапређивање 
популација дивљачи и њихових станишта јесте 
делатност од општег интереса. 

Општи интерес у обављању делатности из става 1. овог 
члана обезбеђује се: 

• доношењем Стратегије развоја ловства Републике 
Србије; 

• доношењем планских докумената у ловству;  



Доношење планских докумената у ловству 

 

• Израђују правна лица регистрована за обављање 

послова планирања у ловству 

• ЛИЦЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА 

 

 

 Oбезбеђивање одрживог газдовања популацијама 

дивљачи и њихових станишта 



Једна од најважнијих карика у ланцу одрживог 
газдовања популацијама дивљачи је усклађивање 
врста дивљачи и њихове бројности са условима 
станишта.  

Скуп услова станишта делује како у позитивном тако и 
у негативном смислу на дивљач. 



У од људи непоремећеној природи, постојала је 
равнотежа између појединих врста дивљачи, 
популација и њихових станишта.  

Поремећајима природне равнотеже до којих је својом 
делатношћу довео човек, улогу регулатора преузео је 
човек-ловац, узгајивач дивљачи. 

Стицањем сазнања о појединим еколошким 
факторима дошло се до појмова одређивања бонитета 
и капацитета станишта. 



• грешке у одређивању гајених врста дивљачи 

• лоше бонитирање и процена капацитета 
станишта; 

• погрешне процене динамика развоја популација; 

• погрешнo одређивање квота одстрела; 

• ........  

• утицај економских, еколошких и социјалних 
функција ловства. 

Ризици - опасности  



Грешке у одређивању гајених врста 
дивљачи 

• само 4 ловишта у којима је дивокоза гајена врста, 
а само једно где је велики тетреб гајена врста 

• у 4 ловишта у општини Чачак срна до скора није 
била гајена врста дивљачи 

• формирање узгајалишта јелена европског на 
великим надморским висинама или на 
стаништима без пашних површина 



Лоше бонитирање и процена 
капацитета станишта 

Бонитирање ловишта                Бонитирање станишта 

 

   Капацитет ловишта     Капацитет станишта 

 

Очекивања корисника   Стручна процена 

 

Познавање станишта  „Литературни подаци“ 



Погрешне процене динамике 
развоја популација 

• непоуздана процена бројности матичних фондова 
→ погрешни почетни подаци 

• неодговарајући распоред по старосним класама  

• погрешна процена реалног прираста 

• погрешна процена очекиваних губитака 



Погрешнo одређивање квота 
одстрела 

• Погрешне процене динамика развоја популација, 
посебно процена реалног прираста и очекиваних 
губитака 

• Неодговарајући распоред по старосним класама 
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• непоуздане процене бројности матичних 
фондова; 

• непрецизност и непоузданост елементарних 
података о стању популација; 

• погрешне процене развоја узрасне и полне 
структуре; 

• неадекватно управљање стаништима; 

• утицај економских, еколошких и социјалних 
функција ловства. 

Слабости и ограничења  



Присутност и густина популација срне  Присутност и густина популација зеца  


