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Појам штете од дивљачи и 

проблем њиховог настајања 

• Штете од дивљачи најчешће настају 

због недостатка, лошег квалитета и 

неодговарајуће дистрибуције хране у 

ловишту, узнемиравања дивљачи, као и 

због навика дивљачи. 

• Одговарајућим газдинским мерама у 

ловишту ове штете се могу смањити 

или спречити. 
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Врсте дивљачи које 

најчешће доводе до штета 

• Јелен 

• Срна 

• Дивља свиња 

• Зец 

• Вук, медвед и остале врсте дивљачи из 

реда звери. 

• Дивљач из класе  птица 
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Врсте оштећења 

 

• Оштећења можемо поделити према :                    

     - облику 

     - величини 

     - интензитету 
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Врсте оштећења према облику 

• Штете настале брстом 

    пупољака, листова, терминалног врха 
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• Штете настале гуљењем коре стабла у 

циљу исхране 

 



• Штете настале гуљењем коре приликом 

чишћења роговља и кљова         
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• Парогови са 

бастом и након  

 скидања баста 
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• Кад рогови засврбе... 
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• Штете настале 

ломљењем и 

гажењем биљних 

култура 
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• Штете настале 

ровањем и 

сабијањем тла   
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 Штете од срне 

 

  Оштећења која настају као последица исхране срна у 

ловиштима могу се сврстати у неколико група: 

•  Оштећења на садницама различитих врста воћа и 

шумских врста дрвећа и жбуња  настала гуљењем коре; 

•  Одгризање врхова и пупољака на воћу, шумским и 

ратарским културама; 
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• Оштећење и обарање  

 ратарских и 

повртарских култура. 13 



Штете од јелена 

• Најчешће штете које јелен 

наноси настају услед брста.  

• Конзумира скоро све врсте 

лишћара и четинара.  

• Најчешће напада тополу, 

букву, храст, јасен, јавор 

итд, а од четинара јелу, бор 

и смреку.  

• Поред ових, штете настају 

и гуљењем коре са 

стабала. 

• Причињава и штете на 

пољопривредним 

културама  
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Штете од дивље свиње 

 Могу се поделити  на: 

•  Штете на 

површинама под 

житима 

•  Штете на 

кромпириштима 

•  Штете на ливадама  

•  Штете на другим 

врстама дивљачи 

• Поред ових, могу се 

јавити и значајне 

штете у шумарству.  
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Штетни утицаји дивље свиње у шумарству су: 

 

- Штете на парцелама са посађеним храстовим и 

буковим жиром; 

- Чупање и оштећивање младих биљака приликом 

ровања; 

- Интензивирање гљивичних болести због оштећења 

корена дрвећа; 

-  Конзумирање кишних глиста, пужева, водоземаца, 

корњача и других других корисних животиња;  

-  Штете на подмладку гајених врста дивљачи 

(лопатара и муфлона у ограђеним ловиштима, срне у 

природи... 
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Штете од зеца 

• Могу да направе велике 

штете у ратарству, 

воћарству и повртарству.  

• У току вегетације штете 

настају пре свега на 

пољима са сунцокретом, а 

затим са сојом, пасуљем и 

боранијом. 

• У току зиме највеће штете 

настају  на младим 

засадима, пре свега 

јабучастих воћака (јабука, 

шљива, крушка ...) 

17 



Штете од звери 

• Могу да настану 

на дивљим, 

домаћим и 

гајеним 

животињама и 

биљкама 

(ратарске, 

воћарске и 

шумске културе) 
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• Штете од медведа код Огулина – Хрватска 

(заклано 60 оваца и јагњади) 
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• Штета од медведа на пчелињаку (код 

Никшића) и воћњаку (Шипово) 
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• Штете од вукова у ловишту на ловној дивљачи 
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• Штете од шакала у ловишту на ловној дивљачи 
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Штете од лисице при размножавању птица 
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Штете од лисице у живинарнику 
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Штете од птица 

• Настају на ратарским културама, поврћу, воћу 

и грожђу 25 



ШТЕТЕ НА БИЉКАМА 

• Могу бити делимичне или потпуне.  

• Уколико се ради о делимичној штети, 

биљка може да живи, али са 

последицама: спорији раст, 

деформисање стабла, промена 

структуре дрвета, промена боје итд.  

• У случају потпуног оштећења долази до 

сушења биљке. 

26 



 

ШТЕТЕ НА ЖИВОТИЊАМА 

 
• Испољавају се као рањавање или 

убијање.  

• Рањена дивљач тешко може да 

преживи, јер је суочена са различитим 

инфекцијама и тешко долази до хране и 

воде.  

• Као таква, најчешће постаје плен неког 

другог предатора пошто додатно 

ослаби због крварења и инфекција.   
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ИНТЕНЗИТЕТ ШТЕТА 

• Зависи од броја оштећених биљака и 

повређених животиња. 

•  У биљном свету настају: 

- Појединачна оштећења – када је мали број 

биљака по јединици површине оштећен, а 

налази се равномерно распоређен по 

површини; 

- Локална оштећења – када су оштећена 

стабла груписана у мањим групама; 

- Масовна оштећења – када је већи број 

стабала на већој површини оштећен. 
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• Што се тиче штете на дивљим и домаћим 

животињама, вук је у нашим крајевима највећи 

предатор, јер усмрти пуно више него што може да 

поједе. 
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Sprecavanje stete od divljaci Спречавање штета од дивљачи 

Ловно газдинске мере 
Деловањем на дивљач у  

биолошком и ек. погледу  

Заштитом  биљака 

Редукција  

бројног стања Заштита 

површина 
 

1.Ограде 

2.Олфакторна 

(мирисна) 

заштитна 

средства     

3.Акустична         

4. Оптичка       

Култивисање 

Природне хране 

Прихрањивање 

 Заштита  

појединих 

биљака 

 
1.Механичким 

средствима 

2.Хемијским 

средствима 



МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ШТЕТА ОД 

ДИВЉАЧИ 

-  Спречавање честог узнемиравања дивљачи, 

посебно дивљих свиња, од стране ловаца;  

 - Јасно прописана употреба паса у ловишту и 

контрола спровођења њиховог коришћења; 

 - Организовано спровођење лова; 

 - Организовано прихрањивање дивљачи у 

ловишту. Дистрибуцију хране вршити у време 

када се очекују појачане штете; 
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-  Бонитирање ловишта за поједине врсте дивљачи 

и одређивање капацитета ловишта обављати у 

оквиру појединих ловних ревира или мањих 

делова ловишта, сходно стању станишних 

услова; Избор врсте дивљачи која ће се гајити на 

одговарајућем станишту; 

 - Усаглашавање бројности дивљачи по јединици 

ловно-продуктивне површине ловишта, са 

прехрамбеним могућностима станишта и стањем 

вегетације; 

 - Уређењем станишта за гајење одређене врсте 

дивљачи; 
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- Сетва поља за дивљач у шумским енклавама 

како би се дивљач задржала на одговарајућем 

месту и смањило њено мигрирање у потрази за 

храном;  

- Организовање семинара за спречавање штета 

од дивљачи који би била намењени лицима која 

организују гајење, заштиту и коришћење 

дивљачи у ловиштима;  

 - Давање препорука корисницима 

пољопривредних и шумских засада за употребу 

aдекватних мера заштите од појединих врста 

дивљачи. 
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ЗАШТИТА ПОВРШИНА 

 Ограде 

 

 

 

 

 

 

 

 Електричне ограде 



 

 

Електрична ограда у шуми 
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Електрична пастирица са 

батеријом и панел са фото – 

ћелијама за електричну ограду 
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Заштита стабала 

  Оградама од жице, пластике, дрвета 

... 



Заштитна мрежа за 

терминалне гране и 

пупољке 
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Pojedinačna zaštita stabala 



Акустична средства 

• Заштита се обавља 

звучним ефектима 

који се стварају 

употребом 

пиротехнике 

(петарди, ракета, 

гасних топова), 

чегртаљки, лавежом 

паса чувара или 

људском галамом.  
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• Постоје и специјална пиротехничка средства која 

активира дивљач. У екваторијалним земљама 

користе се специјалне ракете које звуком 

(експлозијом) и светлошћу растерују крда дивљих 

животиња и чувају усеве.  
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• Аларми су звучна средства која имају 

осетљиве сензоре. При детектовању 

дивљачи  емитују веома непријатне и 

продорне звуке, услед чега се дивљач 

повлачи, а аларм престаје са радом.  

• Ултрасонична средства такође делују на 

основу сензорног детектовања дивљачи, али 

испуштају звуке високе фреквенције које 

људско ухо не чује, а делују одбојно на 

дивљач. Неки од њих се користе у 

домаћинству, магацинима хране и млиновима 

за растеривање глодара (пацова и мишева).  
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Визуелна средства 

• Најстарије визуелно средство за застрашивање 

дивљачи јесте светлост ватре, коју је наш предак 

ноћу палио на уласку у пећину у циљу одбијања 

звери.  

• И данас се понегде користе ватре које се пале око 

пољопривредних парцела у циљу њихове заштите. 

• Доста скупо решење и увек потенцијална опасност за 

пољске и шумске пожаре.  

• Боље је коришћење светиљки (фењера) које се 

напајају петролејом, из батерија, или чак 

соларном енергијом акумулираном током дана.  
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• Као визуелно средство за застрашивање дивљачи 

човек је од давнина користио страшила, а у новије 

време комадиће разбијеног огледала или стакла 

који висе са разапете жице, шарене светлуцаве 

фолије, траке из радио и ТВ касета и др.  
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• Оваква средства су ограничене ефикасности, 

и то само за време дневне светлости. 

•  Многе врсте дивљачи брзо се привикну 

на страшила па настављају да праве штете 

не обазирајући се на њихово присуство.  
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Олфакторна (мирисна) заштитна 

средства 

• Средства за групну заштиту биљака: 

- У ову сврху користе се хемијска средства 

(репеленти) која на дивљач делују одбојно својим 

специфичним мирисом.  

- Главни услов да би неко средство могло да се 

користи као репелент је да ни на који начин није 

штетно за биљке које штите, као и за саму дивљач. 

- По хемијском саставу то су најчешће емулзије 

хлорних и амонијачних соли са минералним уљима.  

- Могу имати вискозну (сирупасту) конзистенцију 

(Корнитол, Демаркол, Witerol, Кресол) или су у 

облику грумења (Карбит).  
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• Користе се тако што се крпе или вуна натопе 

изабраним средством и причврсте на кочиће висине 

око 1 м.  

• Размак између стубића је око 10 м.  

• Трајност овакве олфакторне заштите је две недеље 

до 90 дана па и дуже.  

• За сада се најбоље показало средство Антропин које 

је делотворно и после 90 дана, а пружа подједнаку 

заштиту, односно делује одбијајуће на више врста 

дивљачи (срне, јелене, дивље свиње, зечеве...).  

• Одбојност Антропина заснива се на мирису који 

подсећа на људски зној.   
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• Солидна заштита може да се постигне 

употребом Карбита чије се грумење 

овлажи водом (ради иницирања 

хемијске реакције) и разбацује у смеру 

одакле се очекује долазак дивљачи.  

• Овакво средство је врло кратког века, 

те се третман често мора понављати.  

• Калијумов сапун за заштиту соје од 

срна 
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СРЕДСТВА ЗА ПОЈЕДИНАЧНУ 

ЗАШТИТУ СТАБАЛА  

• Заштитна средства против брста    

1.  Ова средства се наносе у течном стању 

помоћу прскалица. Средства гушће 

конзистенције наносе се четком.  

2.Ефикасност ових средстава је 6 - 7 месеци 

тако да је довољно једно третирање у току 

вегетације. 
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Заштитна средства против гуљења коре  

1.У почетку су коришћена природна средства: 

осока, креч итд.  

2.Данас су у употреби препарати чијим 

наношењем на биљку настаје танак слој са 

грубим песковитим садржајем. Ефикасност 

препарата је дуже од 7 месеци.  

3.Пр. Најбоље средство за заштиту воћа од 

зеца (5% раствор плавог камена, креча, 

тапетола и рибљег уља) 
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Закон о дивљачи и ловству (2010) 

 Штета и накнада штете  

Члан 87. прописује се обавеза корисника 

ловишта, власника и корисника земљишта, 

вода и шума на којима се ловиште налази, 

као и власника и корисника површина ван 

ловишта на којима се дивљач налази, да 

предузимају све неопходне мере ради 

спречавања штете коју дивљач може 

починити људима или имовини.  

Члан 88. прописују се услови за накнаду штете 

од дивљачи и одређују обвезници накнаде 

штете. 
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• Члан 89. прописује се да правно, односно физичко 

лице коме је дивљач проузроковала штету може да 

поднесе захтев за накнаду штете кориснику ловишта, 

у року од десет дана од дана настанка штете.  

• Уз захтев за накнаду штете правно, односно физичко 

лице прилаже одговарајућу документацију којом 

доказује настанак штете од дивљачи.  

• Ако захтев за накнаду штете није усвојен у целини 

или ако се по њему не закључи споразум, односно 

поравнање у року од 30 дана од дана подношења 

захтева, правно, односно физичко лице може 

поднети тужбу код надлежног суда. 
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Члан 90. прописује се да је за штету коју у току лова 

организованог од стране корисника ловишта почини 

учесник у лову, солидарно одговоран са починиоцем 

штете и корисник ловишта.  

Члан 91. Правно, односно физичко лице које лови 

ловостајем заштићену дивљач супротно одредбама 

овог закона или на други начин уништава ловостајем 

заштићену дивљач, ловне и ловнотехничке објекте, 

ознаке граница или на други начин чини штету дужно 

је да штету надокнади кориснику ловишта. Правно, 

односно физичко лице које начини штету на строго 

заштићеним врстама дужно је да штету надокнади 

Републици Србији 
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• Штета од дивљачи утврђује се тако што 

корисник ловишта у коме је настала штета од 

дивљачи без одлагања, а најкасније у року од 

24 сата од пријема захтева за накнаду штете, 

образује трочлану стручну комисију за 

утврђивање узрока штете и процену 

вредности причињене штете (у даљем тексту: 

Комисија). 

• У случају сумње да је штету проузроковао вук 

на територији на  којој је ловостајем 

заштићен, један члан Комисије је ловни 

инспектор. 
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• Комисија без одлагања, а најкасније у року од 

12 сати пре  планираног почетка увиђаја 

обавештава подносиоца захтева за накнаду 

штете и ловног инспектора о времену и месту 

вршења увиђаја. 

• Комисија спроводи увиђај у року од 24 сата 

од њеног образовања. 
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 • О спроведеном увиђају сачињава се записник, који 

нарочито садржи: име и презиме подносиоца захтева 

за накнаду штете, место и начин настанка штете, 

знакове који указују да је штета настала од одређене 

врсте дивљачи, мере за спречавање штете од 

дивљачи које су предузете пре настанка штете, 

процену настале штете, примедбе подносиоца 

захтева за накнаду штете, датум, време и место 

сачињавања записника, име, презиме и потпис 

чланова Комисије и потпис подносиоца захтева за 

накнаду штете, односно доказ да је уредно 

обавештен о увиђају. 

• Записник из става 5. овог члана сачињава се у три 

примерка, од којих се један доставља подносиоцу 

захтева за накнаду штете, а један ловном 

инспектору. 
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Процена штете од дивљачи 

• Процена одока заснива се на визуелном стању на 

терену (врста културе, врста и обим штете и потенцијални 

изгубљени или умањени принос на оштећеној површини). Након 

тога се врши новчана калкулација и добија износ за оштећену 

страну.  

• Процена бројањем оштећених 

биљака може се искористити код култура типа кукуруза, 

воћа или винограда.  

• Процена мерењем састоји се у премеравању 

неоштећеног дела усева и мерењу приноса на њему, након чега 

се добијени податак користи за процену на оштећеном делу 

пољопривредне површине. Међутим, оваква процена је реална 

само уколико је усев хомоген по целој површини,  55 



Анализа узрока штете  

 

- Да ли је причинила 

ловостајем заштићена 

дивљач  или о врсте које 

нису у сврстане у дивљач 

(мишеви, волухарице.) 

- Да ли се ради о домаћим 

животињама 

- Да ли се ради о врстама под 

трајном заштитом  (дабар, 

медвед, рис) 

- Проверити све остатке , 

трагове  

- Узети узорке длаке, перја 

измета  уколико их има  

• У записник посебно унети 

чињенично стање оштећене 

културе и примењених мера 

заштите од стране власника  

парцеле 
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 На основу члана 89. став 4. и члана 91. став 3. 

Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, 

број 18/10), Министар пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШТЕТЕ ОД ДИВЉАЧИ 

И ШТЕТЕ НА ДИВЉАЧИ И ПОСТУПКУ И НАЧИНУ 

УТВРЂИВАЊА ШТЕТЕ 

 

објављен у „Службеном гласнику РС” број 2/12 
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У ловишту се предузимају следеће мере за 

спречавање штете од дивљачи: 

 

 
1) Одржавање бројног стања дивљачи до оптималне бројности 

утврђене планским документом; 

2) Подизање и редовно одржавање поља за дивљач и ремиза за 

дивљач сетвом и садњом биљних врста које привлаче дивљач, 

у деловима ловишта удаљеним од површина на којима дивљач 

проузрокује или може да проузрокује штету, у складу са 

планским документом; 

3) Подизање и одржавање ловно-техничких објеката за осматрање 

и лов (високе и ниске чеке) на одговарајућим местима ради 

подизања степена заштите имовине од дивљачи; 

4) Обезбеђивање довољне количине хране и воде у ловишту током 

ловне године за све врсте дивљачи у ловишту, а нарочито за 

време зимског периода и елементарних непогода, у време 

непосредно пре сетве и садње, као и у време дозревања усева 

и плодова, у складу са планским документом; 
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5) Пружање помоћи и информација власницима и 

корисницима имовине у погледу заштите живота и 

здравља људи и имовине од дивљачи, као и избора 

одређених пољопривредних култура за сетву, односно 

садњу и набавке средстава за спречавање штета од 

дивљачи, обавештавањем путем средстава јавног 

информисања, оглашавањем на локалним огласним 

таблама и на други начин; 

6) Подношење захтева управљачу пута за постављање 

саобраћајних знакова ограничења брзине кретања и 

„дивљач на путу” на свим јавним саобраћајницама на 

којима постоји могућност настанка штете од дивљачи у 

ловишту, на површинама ван ловишта, као и на неловним  

површинама, ради спречавања штете од дивљачи на 

возилу; 
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7) Контрола одређеног ловачког оружја и одговарајуће 

ловачке муниције која се користи у току организовања и 

извођења лова, као и заштита дивљачи у току 

организовања и извођења лова; 

8) Спречавање и сузбијање заразних болести дивљачи; 

9) Друге мере од значаја за заштиту дивљачи. 
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Власник и корисник имовине, ради спречавања штете 

од дивљачи, редовно контролише стање своје 

имовине и организује њену заштиту и чување у складу 

са законом којим се уређује ловство и одредбама овог 

правилника, и то: 

 
1) Заштитом повртњака, расадника, воћњака, плантажних 

засада и винограда на начин који спречава пролаз длакаве 

дивљачи; 

2) Прилагођавањем избора биљне културе коју засејава или 

сади природном окружењу које се налази око 

пољопривредне површине коју обрађује, на начин да се 

избегну или у највећој мери смање могући ризици од штета 

од дивљачи; 

3) Уклањањем усева и плодова са површина у ловишту и у 

непосредној близини ловишта у агротехничком року; 

4) Коришћењем механичких и хемијских средстава 

(репелената) која одбијају дивљач од усева, засада и младих 

стабала и то на начин прописан писаним упутством 

произвођача; 
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5) Везивањем паса поред усева; 

6) Коришћењем видљивих плашила, светлосних и 

звучних уређаја; 

7) Контролисаним спаљивањем материјала чији дим и 

гасови одбијају дивљач; 

8) Постављањем електроограда (електропастира); 

9) Коришћењем механичких средстава за појединачну 

заштиту стабала воћака и других садница  

алуфолија, металне траке, пластичне траке, 

пластична фолија, пластични или папирнати џакови, 

шибље, кукурузовина и други материјали); 

10) Чувањем домаћих животиња уз стално присуство 

пастира и паса чувара; 
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11) Затварањем домаћих животиња у току ноћи у оборе 

изграђене на начин да се онемогући улазак било које 

врсте дивљачи која проузрокује, односно може да 

проузрокује штету на домаћим животињама; 

12) Спровођењем осталих мера заштите. 
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• Ради спречавања штете на дивљачи обезбеђује се 

да се жетва и кошење обављају пољопривредним 

машинама које имају уграђене електронске или 

механичке уређаје за откривање, плашење и/или 

истеривање дивљачи. 
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ВРСТЕ ШТЕТА НА ДИВЉАЧИ 

 
1. МЕХАНИЧКИ УЗРОЦИ – удари о жице, повреде 

2. КЛИМАТСКИ УЗРОЦИ – у поплавама, смрзавање у снегу, лед... 

3. ХЕМИЈСКИ УЗРОЦИ – средства за запрашивање семена, родентициди 

4. БИОЛОШКИ УЗРОЦИ  

5. АНТРОПОГЕНИ УЗРОЦИ: 

5.1. Пољопривредни радови 

5.2. Сеча шуме и шумски радови 

5.3. Саобраћајна средства и путна мрежа 

5.4. Туризам 

5.5. Деца и одрасли у ловишту 

5.6. Пси и мачке у ловишту 

5.7. Тровање дивљачи из реда звери 

5.8. Ловокрађа и криволов 
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Замке 
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Бодљикава жица 
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Потенцијале опасности у насељу 
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Зимски губици 
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ЗИМСКИ ГУБИЦИ 

 

Косидба ливада и комбајнирање жита 



 

Дављење у каналима, базенима, 

барама, бунарима... 
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Саобраћај као потенцијална опасност 
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Саобраћај као потенцијална опасност 
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Губици због саобраћаја 
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Тровање 
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Угрци код јелена као узрок смрти 
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Повреде тестиса, сталан раст парогова и 

настајање “перике” 
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Пси као разлог губитака у ловишту 
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Ради спречавања штета на дивљачи од 

утапања, предузимају се следеће мере: 

 
 

1.) отворени канали, акумулације, језера или обале водотока 

облажу се заштитном облогом која је израђена од материјала и 

постављена на начин који не угрожава живот и здравље 

дивљачи и која се поставља на основу претходне сагласности 

министарства надлежног за послове ловства; 
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2) обезбеђује се изградња и одржавање прелаза за 

дивљач минималне ширине 8 м (еколошки прелаз 

или вишенаменски мост), који омогућавају несметану 

и сигурну комуникациј у дивљачи, који су целом 

дужином ограђени провидном оградом (фармерско 

плетиво или други слични материјал) минималне 

висине 1,4 м која спречава пад дивљачи, при чему је 

горња површина прелаза растресита и дубока 30 цм, 

како би се омогућио спонтани раст трава и жбунастих 

врста биљака, а минимално растојање између 

прелаза 1,5 км; 
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3) Обезбеђује се да се дивљач не лови на 

прелазу и у зони од најмање 500 м од 

прелаза из тачке 2) овог члана. 
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• Штета на дивљачи утврђује се тако што 

лице које обавља стручне или  

ловочуварске послове у ловишту без 

одлагања обавештава надлежног 

ловног инспектора, који предузима мере 

за утврђивање штете у складу са 

законом којим се уређује ловство. 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!! 
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