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 Штетна активност дивљачи 

највећим делом потиче од потреба 

за храном а у мањој мери због 

неких облика понашања (чишћење 

баста са парогова срндаћа и јелена, 

заштита и обележавање 

територије...).  



 Највеће штете у ловиштима Србије од 

крупне дивљачи причиљавају срне и 

дивље свиње као најбројнији папкари 

у ловиштима.  

Од ситне дивљачи зец је врста која 

може причинити велике штете.  

 
   



Штете од срне 
 Оштећења на садницама различитих врста 

воћа и шумских врста дрвећа и жбуња  

настала гуљењем коре; 

 



 Гуљење коре на садницама воћа и неких врста 

лишћарских и четинарских врста дрвећа дешава 

се крајем зиме и у пролеће, у време чишћења 

баста код срндаћа.  

Оштећено воће и дрвеће најчешће се суши а уколико 

преживи, битно је смањена техничка вредност. 



 Брст врхова и пупољака на воћу, шумским и 

ратарским културама (посебно на соји и 

пасуљу);  

 



Највеће штете на соји и пасуљу 

су у време ницања и прве фазе 

раста биљака 



Оштећење и обарање ратарских и повртарских култура. 

 

 



Штете од дивље свиње 
 Штете на површинама под житима и 

кромпиром; 

 - кукуруз шећерац или онај који први уђе у 

„млечну фазу“ зрелости на одређеном подручју 

највиш страда 

 Далеко су већег обима него што су штете које 

праве срне. 



Штете на у озимим житима у зиму и рано пролеће у потрази за зрном 

кукуруза 

 



Штете на ливадама настају у потрази за црвима, пужевима, корењем и 

зрнастом храном испод површине. 
 

 



 Штете настале сабијањем тла, чешањем о 

дрвеће и оштрењем кљова нераста. 



 Као омнивора (сваштојед), 

дивља свиња може да прави и 

велике штете у ловишту 

конзумирајући јаја и подмладак 

других врста дивљачи. 



Штете од зеца 
 Увтоку зиме највеће штете настају на 

младим засадима, пре свега јабучастих 

воћака, гуљењем коре (јабука, шљива, 

крушка...). Такође штета од зеца може да 

буде уочљива и на пољима под пшеницом, 

као и на луцериштима 

 У току вегетације штете настају пре свега на 

пољима са сунцокретом, а затим са сојом, 

пасуљем и боранијом.  



Штете саобраћају на возилима 

 



Штете на возилима 



ИСХРАНА СРНА, 

ДИВЉИХ СВИЊА 

И ЗЕЧЕВА 



Састав оброка срна у ловишту Барајевска река 

(Поповић и сар., 2009) 

Годишње 

доба 

Основни 

састав 

Друге 

компоненте 

% узорака 

у сезони 

% у 

узорку 

Пролеће 

Уситњен 

биљни 

материјал 

- - - 

Зрно пшенице 25,00 5,73 

Лето 

Уситњен 

биљни 

материјал 
Коштице шљива 

16,67 4,76 

Зрно кукуруза 62,50 11,44 

Храстов жир 12,50 16,27 Јесен 

Уситњен 

биљни 

материјал Јабуке 10,00 10,68 

Зима 

Уситњен 

биљни 

материјал 

- - - 

 



У исхрани срна у значајном проценту учествују зрнаста хранива са 

њива као и шумски плодови 

Зрно кукуруза у  

буражном садржају Зрно пшенице 

 у буражном садржају 

Дивље јабуке 

у буражном садржају Коштице шљиве 

у буражном садржају 



Количина протеина у буражном садржају других 

дивљих преживара 
Врста Протеини, % Аутори 

Срна 30 Ђорђевић и сар. 2011 

Срна 31 
Шевковић и сар., 1991 

Црвени јелен 20 

Црвени јелен 
8,1-21,2 Leslie i sar., 1984 

Црнорепи јелен 

Сика јелен 12,2-21,2 Watanabe & Takatsuki,  1993 

Црнорепи јелен 
6,0-18,1 Hodgman i sar., 1996 

Муле јелен 

Црвени јелен 
7,5-18,8 Lathman i sar., 1999 

Срна 

Црвени јелен 
8,8-17,8 Kamler & Homolka, 2005 

Срна 
 



Састав хране у исхрани дивљих свиња у различитим 

подручијима Пољске (Krže, 1988) 

Храниво биљног порекла % 
Храниво анималног 

порекла 
% 

Жир 36,62 Стрвине 3,22 

Кромпир 24,53 Штетни инсекти 1,44 

Семе крмног биља и 

жита 
16,09 Кишне глисте 0,35 

Зелена испаша 9,46 Мишеви 0,27 

Корење и гомоље 3,54 Водоземци 0,1 

Плодови дрвећа 1,37 Пужеви 0,08 

Плодови јагоде 0,29 Кртице 0,05 

Папрат 0,2 Остали сисари 0,01 

Маховина 0,09 Гмизавци 0,01 

Печурке 0,07 Птице 0,01 

Остало 0,12 Остало 0,97 

∑ 92,38 ∑ 6,87 

Неидентификован садржај 0,75 
 



ISHRANA DIVLJIH SVINJA 

  

Godišnje doba 
Biljna hrana 

(%) 

Animalna 

hrana (%) 

Ostalo 

(%) 

Proleće 93.4 6.34 0.24 

Leto 93.56 4.28 1.16 

Jesen 95.4 3.74 0.86 

Zima 95.92 2.37 1.71 

Prosečno 

godišnje 
94.8 4.18 0.99 

 

 

 Sadržaj želuca u uzorku od 155 odstreljenih divljih svinja Suhanek 

1989 (Novaković., 2003) 



Параметри Врста Озима пшеница Луцерка 
Шећерна репа 

(остаци) 

Клип 

кукуруза 
Укупно 

Количина хране у 

целој области (4.645 

ha), t суве материје 

Min. 325 693 347 0,14 1.052 

Max. 860 2.623 1.874 3.924 9.284 

 578 1.451 1.104 284 2.424 

Конзумирање 

(животиња/дан),  

g (суве материје) 

Срна 36,75 61,88 97,5 80,25 276,38 

Зец 124,5 46,5 35,5 15,0 221,5 

Конзумирано за 177 

дана, kg (суве 

материје) 

Срна 6,50 10,95 17,26 14,20 48,92 

Зец 22,04 8,23 6,28 2,66 39,20 

Конзумирано биомасе 

за целу популацију, t 

(суве материје) 

Срна 3,55 5,9 9,3 7,6 26,3 

Зец 35,5 13,3 10,1 4,3 63,1 

Укупно 39,0 19,1 119,4 11,9 89,4 

Конзумирано од 

укупне хране (%) 

Срна 0,6 0,4 8,4 2,7 1,1 

Зец 6,1 0,9 9,0 1,5 2,6 

Укупно 6,7 1,3 17,4 4,2 3,7 

Извори зимске исхране срне и зеца и степен конзумирања различитих култура 

(Nesvadbova & Zejda, 1989) 



МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ШТЕТА ОД ДИВЉАЧИ 

 Постоје различити начини да се штете од 
дивљачи умање или да се, евентуално, у 
потпуности избегну. 

 Ове мере се могу поделити на :  

 ловно-газдинске. 

 заштитом појединачних 
биљака.  

 заштитом површина. 
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Sprečavanje šteta od divljači 

Lovno gazdinske mere 
Delovanjem na divljač u  

bioloskom i ek. pogledu  

Zaštitom  biljaka 

Umanjenje prevelikog 

brojnog stanja Zaštita 

površina 
 

1.Ogradama 

2.Olfaktorna 

(mirisna) 

zaštitna sredstva     

3.Akustična         

4. Optička       

Kultivisanjem baza 

prirodne ishrane 

Veštačkom prehranom 

 Zaštita  

pojedinih 

biljaka 

 
1.Mehaničkim 

sredstvima 

2.Hemijskim 

sredstvima 



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-  

           Члан 3.  

 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 

дивљaчи 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;  



 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;  

 7) друге мере од значаја за заштиту имовине од дивљачи. 
 



ЛОВНО-ГАЗДИНСКЕ МЕРЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШТЕТА ОД 

ДИВЉАЧИ 
 

а) Усаглашавање бројности дивљачи са прехрамбеним 

могућностима станишта и стањем вегетације 
 Захтева, пре свега, реалну оцену станишних услова у ловишту 

(бонитирање ловних ревира), познавање дивљачи а затим 

стручно планирање и извођење лова и одстрела дивљачи.  

 Пратити бројност дивљачи у појединим ловним ревирима где 

има њиховог груписања у одређеном периоду године  

 Прaтити и сетвену структуру пољопривредих усева у ловишту 



б) Поправљање продукције природне хране 

 Постоји више агротехничких мера којима се 

може променити природна продукција 

хране:   

 одводњавање водоплавних и влажних 

земљишта,  

 дрљање,  

 кошење,  

 тарупирање,  

 ђубрење.  

Применом ових мера може се променити  
ботанички састав и принос природних  
травњака. 



в) Производња хране за дивљач у ловиштима 

 У ловиштима се могу плански 

гајити: 

   лептирњаче (луцерка, 

грахорица...),  

 жита (раж, овас, 

тритикале...),  

 коренасто-кртоласте биљке 

(чичока, репа, кромпир...), 

 купусњаче (репица, сточни 

кељ, перко...) и др.  



 Засејане површине треба формирати на 

више међусобно удаљених места у ловишту, 

како би се тиме извршила и природна 

дисперзија животиња у потрази за храном.  



Заснивање сејаних травњака 

 Заснивањем сејаних травњака 

одговарајућим смешама трава и 

легуминоза у ловиштима се обезбеђује 

висококвалитетна испаша за срне и друге 

преживаре. 



 Сетва култура треба да буде организована по 

моделу зеленог конвејера, и тиме омогући 

континуирано пристизање зелене хране у 

току периода вегетације.  

 



г) Подизање вишегодишњих ремиза 

 Поред набројаних мера, јако је значајно да 

се у ловиштима саде и калеме, односно 

умножавају оне врсте воћа и дрвећа, чији су 

плодови значајни за исхрану дивљачи; 



 У првом реду то су храст, буква и кестен, 

као и шљива, јабука, крушка, дуд итд. 

 



 Нарочито за срне и друге преживаре могу 

бити значајна жита посејана крајем лета, 

која пред зиму постижу значајну продукцију 

зелене масе. 



Прихрањивање дивљачи 

 обезбеђивање довољне количине 
хране и воде у ловишту током 
ловне године за све врсте 
дивљaчи у ловишту 

 у време непосредно пре сетве и 
садње 

 у време дозревања усева и 
плодова 

 У току зиме, нарочито за време 
великих хладноћа и дубоких 
снегова; 

 У време елементарних непогода 

 План исхране у Ловној основи и 
Годишњем плану газдовања 
ловиштем мора бити у потпуности 
реализован и евидентиран у 
обрасце ловне евиденције; 

 

 



 Почетак, количина и крај 

прихрањивања дивљачи зависе 

највише од количине природне хране 

коју дивљач може да нађе у ловишту; 

 Те могућности се мењају из године у 

годину.  

 У годинама са обилним родом 

храстовог или буковог жира 

прихрањивање је од мањег значаја, 

али обавезно износити мању 

количину хране на хранилишта како 

би се дивљач привикавала.  

 Општи принцип је да се са 

прихрањивање почне раније, у 

новембру или чак крајем октобра, 

како би се животиње до зиме навикле 

на хранилишта. 

 



 У ловиштима са кукурузиштима која се 

касно убирају или су посејана као поља 

за дивљач, срне, свиње и друга дивљач 

обезбеђују максималне количине 

концентроване хране и обраћају мало 

пажње на хранилишта; 



 Најбоља хранилишта за срне, дивље свиње, 

зеца и све остале врсте дивљачи у току 

зимског периода су поља под кукурузом која 

треба правилно по ловишту расоредити. 

 Ове парцеле ако се не искористе у 

потпуности и наредне године се могу 

користити за дивљач, обзиром да клип 

кукуруза на стаблу неће пропасти 

 



 Ранији почетак прихрањивања 

омогућава стварање већих 

телесних резерви животиња за 

наступајуће хладне дане.  



 У почетку 
прихрањивања треба 
користити мање 
количине хране, и оне 
врсте које ће дивљач 
најрадије конзумирати 
(кукуруз у клипу, 
пшеница...); 

 Пошто се животиње 
навикну, оброци се 
повећавају и у њих се 
укључују нова хранива 
(силажа, пелетирани 
концентрати).  

 Допунска храна треба 
да је разноврсна и по 
могућству што 
сличнија природној 



 Хранилишта треба свакодневно 
обилазити и допуњавати, јер у 
недостатку хране дивљач 
престаје да посећује иста, а 
онда долази и до миграције у 
потрази за храном.  

 Количина и врста додатне 
хране зависи пре свега од типа 
ловишта, као и од зимских 
температура, висине снежног 
покривача;  

 Основно правило је да 
прихрањивање треба да служи 
само као допуна природној 
исхрани, а не да одвлачи 
пажњу дивљачи у тражењу 
природне хране 

 

 



 У ограђеним ловиштима водити 

рачуна о односу 

концентроване и кабасте 

хране за јелене. Ако нема 

кабасте хране (из природе или 

на хранилиштима) наступиће 

штете на дрвећу.  

 У случајевима недостатка воде 

у ловиштима штете могу настати 

на сочним плодовима воћа, и 

поврћа али и на кори воћа и 

најчешће меких лишћара; 

 



ПОСТУПАК НАКОН НАСТУПАЊА ШТЕТЕ НА ДИВЉАЧИ 

(НАКНАДА ШТЕТЕ КОРИСНИКУ ЛОВИШТА) 

 Правно, односно физичко лице које лови ловостајем заштићену дивљач супротно 
одредбама овог закона или на други начин уништава ловостајем заштићену дивљач, 
ловне и ловно-техничке објекте, ознаке граница или на други начин чини штету, 
одговорно је за незаконит лов и насталу штету и дужно је да штету надокнади кориснику 
ловишта. (Члан 91. став 1. Закона о дивљачи и ловству) 

 Штета на дивљачи утврђује 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. 
(Члан 9. Правилника о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи 
и поступку и начину утврђивања штете) 

 Иако Законом и Правилником није стриктно прописано, пожељно је ангажовање 
ветеринара/ветеринарског инспектора који би несумњиво утврдио узрок угинућа 
дивљачи.  

 Корисник ловишта може тужбом против одговорног физичког или правног лица пред 
надлежним судом покренути парнични поступак за накнаду штете због уништења 
ловостајем заштићене дивљачи. 

 Висина накнаде наступеле штете на дивљачи утврђује се према одредбама Правилника 
о висини штете за бесправно уловљену или на други начин уништену дивљач ("Сл. 
гласник РС", бр. 19/00, 29/00), који се још увек примењује на основу члана 112. 
важећег Закона о дивљачи и ловству. Дакле, у сутуацији наступања штете на дивљачи 
нема примене одредаба Закона о облигационим односима којима се регулише штета, јер 
се ради о закону који је lex generalis у односу на Закон о дивљачи и ловству, који је lex 
specialis, а што потврђују и ставови који су заузели највише судске инстанце у 
Републици Србији. 

 



 Сентенца из Решења Уставног суда IUo-159/2012 од 22.05.2013. године: „Уставни суд 

сматра да се, противзаконитим ловом или на други начин уништену дивљач, која је 

заштићена ловостајем, наноси се не само материјална штета природном богатству и 

имовини Републике Србије, већ се проузрокују и много шире последице које могу на 

утичу на угрожавање опстанка појединих врста дивљачи и природне равнотеже између 

врста дивљачи, а тиме се врши и директан или индиректан утицај на очување 

биосфере и животне средине, што је немерљиво по тржишним принципима, па је 

логично и оправдано да накнаде за противзаконити лов или уништење дивљачи имају 

карактер мера за спречавање штете на дивљачи, а не само надокнаду њене тржишне 

вредности и у новцу. С тога, према становишту Уставног суда, у конкретном случају, 

нема места примени општих правила о накнади штете из Закона о облигационим 

односима, као општег закона, те се, када је у питању накнада штете за 

противзаконити лов или уништење дивљачи, примењују одредбе Закона о 

дивљачи и ловству и Правилник о висини штете за противзаконито уловљену 

дивљач или на други начин уништену дивљач, као подзаконски општи акт, који је 

донет за извршење закона.“ 

 Сентенца из Пресуде Врховног касационог суда Рев-3086/2018 од 07.08.2020. године: 

„Висина накнаде настале штете и измакле добити не утврђује се према тржишним 

ценама у време настанка штете, већ према одредбама Правилника о висини штете за 

противзакониту уловљену дивљач или на други начин уништену дивљач, којим је 

одређена висина штете за ловостајем заштићену дивљач.“ 



 Сентенца из Пресуде Врховног касационог суда Рев-3086/2018 од 07.08.2020. 
године: „Правилно је у нижестепеним пресудама примењено материјално право 
када је тужени обавезан да тужиоцу (кориснику ловишта) накнади штету због 
уништења ловостајем заштићене дивљачи у износу од 5.640,000,00 динара и 
да му на име измакле користи услед изостанка прираста од уништене срнеће 
дивљачи исплати 1.400.000,00 динара, са припадајућом законском затезном 
каматом.“ 

У конкретном случају дошло је до угинућа дивљачи на ловишту тужиоца услед 
тровања родентицидом бромадиолоном, као последица радњи туженог, односно 
примена агротехничких мера тровања глодара отровом са овом активном супстанцом 
помешаним са зрнима пшенице, чији остаци нису на адекватан начин уклоњени након 
примене агротехничкиих мера тровања глодара. 

 Сентенца из Пресуде Вишег суда у Ваљеву Гж-1070/2015 од 08.10.2015. године: 
„Корисник ловишта је активно легитимисан да потражује накнаду штете 
насталу од паса луталица на ловостајем заштићеној дивљачи, на терет 
јавног комуналног предузећа у чији делокруг спадају послови збрињавања и 
прихватања напуштених животиња.“ 

У конкретном случају ловочувар који је запослен код корисника ловишта је установио 
угинуће срне, а ветеринар је изласком на место догађаја установио да је срна угинула 
од уједних повреда које је задобила од стране месоједа, највероватније паса. У 
наведеном парничном поступку утврђено је да су срну усмртили пси луталице, те је 
обавезано јавно комунално предузеће да кориснику ловишта исплати износ од 
200.000,00 динара на име накнаде штете за уништену срну. 



ПОСТУПАК НАКОН НАСТУПАЊА ШТЕТЕ ОД ДИВЉАЧИ 
Члан 8. Правилника о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи 

и поступку и начину утврђивања штете 

  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 случају сумње да је штету проузроковао вук на територији на којој је ловостајем 
заштићен, један члан Комисије је ловни инспектор. 

 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. 

 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. 

 



Утврђивање врсте дивљачи која је 

причинила штету 

Оштећења кукуруза од 

дивње свиње 

Оштећења кукуруза од 

јазавца 



Анализирати узрок штете:  

– да ли је причинила ловостајем заштићена дивљач!  

 - да ли се ради о домаћим животињама ! 

- да ли се ради о врстама под трајном заштитом  (дабар, медвед, рис) 

- да ли се ради о врстама које нису у сврстане у дивљач (мишеви, волухарице.) 

 

Домаће свиње у житу Угажено и оборено жито 



Штете од волухарица и 

пољских мишева 
-разликовање штете од зечева по ширини оштећења 

коре воћа од секутића зими и у пролеће 

Зуби зеца у току 

целог живота расту 



Процена штете: 
 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,  

 



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 

 Препоруке за заштиту парцела и 

засада од дивљачи 

 Које мере заштите су адекватне и 

за које врсте дивљачи 

 Коју врсте или сорте соје, 

кукуруза и др садити 

 Препоруке за репеленте и начин 

њихове примене 

 

 



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 



ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

(члан 89. Закона о дивљачи и ловству) 

 Правно, односно физичко лице коме је дивљач проузроковала штету може да поднесе захтев за 
накнаду штете кориснику ловишта, у року од 10 дана од дана настанка штете. 

 Уз захтев из става 1. овог члана 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. 

 Министар ближе прописује мере за спречавање штете од дивљачи, поступак и начин утврђивања 
штете по претходно прибављеном мишљењу министра надлежног за послове заштите животне 
средине и у споразуму са министром надлежним за послове заштите животне средине утврђује 
висину накнаде штете од дивљачи. 

 

 Оштећено лице које кориснику ловишта није поднело захтев за накнаду штете не губи право на 
подношење тужбе надлежном суду, а што потврђује и досадашња судска пракса. Међутим, ова 
чињеница пропуштања могућности за подношење захтева за накнаду штете кориснику ловишта пре 
подношења тужбе отвара могућност кориснику ловишта да не сноси судске трошкове уколико исти не 
оспорава тужбени захтев и уколико истакне да није дао повод за тужбу јер оштећено лице тј. тужилац 
није искористио своју могућност за мирно решење спора (у том случају избегавају се трошкови 
састава тужбе (уколико оштећено лице заступа адвокат), судска такса на тужбу (чија висина зависи 
од висине тужбеног захтева тј. вредности предмета спора), трошкови приступа на припремно рочиште 
или прво рочиште за главну расправу, судска такса на пресуду), а све у складу са одредбом члана 
156. Закона о парничном поступку. 



 Сентенца из Пресуде Привредног апелционог суда Пж-9563/2013(1) од 30.10.2014. 

године: „Захтев за накнаду штете од корисника ловишта може да се поднесе у року 

од 10 дана од дана настанка штете. Подношење захтева за накнаду штете 

кориснику ловишта није прописано као услов за подношење тужбе код 

надлежног суда, јер садржај одредби да се захтев „може“ поднети кориснику 

ловишта, не упућује на закључак да се мора да се поднесе и да је одбијање истог 

претпоставка за покретње поступка пред судом.“ 

 Сентенца из Решења Вишег суда у Ваљеву Гж-375/2013 од 18.04.2013. године: 

„Неподношење захтева кориснику ловишта за накнаду штете причињене од 

дивљачи не искључује право на накнаду штете. Одредбом члана 89. став 1. Закона 

о дивљачи и ловству прописано је да правно, односно физичко лице коме је 

дивљач проузроковала штету може да поднесе захтев за накнаду штете кориснику 

ловишта, у року од 10 дана од дана настанка штете. Из цитиране одредбе не 

произилази да је остављени рок за подношење захтева за накнаду штете кориснику 

ловишта преклузивне природе, с обзиром да је законодавац оштећеном лицу 

оставио могућност да се пре судске заштите обрати кориснику ловишта за накнаду 

штете, али не и обавезу.“ 



ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕМ ДРУШТВУ 

 Лице коме је проузрокована штета на моторном возилу од ловостајем заштићене дивљачи, не мора 
захтевом за накнаду штете да се обрати кориснику ловишта већ има могућност да непосредно 
поднесе захтев за накнаду штете надлежном осигуравајућем друштву које, поступајући у складу са 
Законом о обавезном осигурању у саобраћају и Правилником о начину прикупљања, чувања и 
достављања података из записника о увиђају саобраћајних незгода неопходних за процену и 
ликвидацију штета, одучује о основу и висини наведеног захтева за накнаду штете у законом 
прописаним роковима. 

 Уколико надлежно осигуравајуће друштво утврди да је захтев за накнаду штете основан и исплати 
оштећеном лицу износ штете, осигуравајуће друштво има право на регрес од корисника ловишта. 

 Осигуравајуће друштво у овом случају обавештава корисника ловишта о наведеном и потражује 
исплату предметног износа који је исплаћен оштећеном лицу, те уколико корисник ловишта одбије, 
изврши делимичну исплату или не одговори на регресни захтев, осигуравајуће друштво има право 
на подношење тужбе ради регреса надлежном суду против корисника ловишта.  

 Генерално, без обзира да ли је осигуравајуће друштво поднело тужбу ради регреса или је 
оштећено лице поднело тужбу ради накнаде штете, оно на шта корисници ловишта (односно 
њихови заступници) у наведеним парничним поступцима требају обратити пажњу јесту питања да 
ли су пасивно легитимисани (да ли корисник ловишта одговоран или неко друго лице) да буду 
тужени у наведеном спору, да ли је тужилац активно легитимисан (пример тужбу подноси лице 
које није власник њиве или возила) за подношење тужбе, да ли постоји допринос настанку штете 
од стране оштећеног или трећег лица, да ли је оштећени искључиво својом радњом проузорковао 
настанак штете, да ли је висина штете правилно утврђена, да ли постоји одговарајућа 
документација којом се несумњиво доказује настанак штете од ловостајем заштићене дивљачи, да 
ли је потраживање штете потенцијално застарело и бројна друга питања која се разликују од 
случаја до случаја. 



ХВАЛА НА  

ПАЖЊИ! 



 

ШТЕТЕ ОД 

ДИВЉАЧИ – 

СУДСКА ПРАКСА 
 

 

можда ће некоме и користити! 



ШТЕТЕ ОД ДИВЉАЧИ – СУДСКА ПРАКСА 

 Сентенца из Решења Апелационог суда у Нишу Гж-1442/2015 од 13.11.2015. 

године: „Одговорност корисника ловишта за штету коју проузрокује 

ловостајем заштићена дивљач у ловишту је објективна одговорност, али је 

предузимање неопходних мера за спречавање настанка штете од стране 

оштећених физичких или правних лица, услов за заснивање ове 

одговорности.“ 
 

 Сентенца из Пресуде Апелационог суда у Нишу Гж-1315/2018 од 15.11.2018. 

године: „Постоји допринос настанку штете од дивљачи, када власник усева 

није предузео све мере предвиђене правилником за спречавање исте.“ 
 

У конкретном случају оштећеном су дивље свиње уништиле клипове кукуруза. У 

наведеном парничном поступку који је оштећени покренуо против корисника 

ловишта утврђено је да постоји допринос настанку штете у висини од 30% јер 

тужилац није предузео све мере заштите својих засада предвиђене Правилником о 

мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину 

утврђивања штете, већ је предузео само мере везивања паса, коришћења видљивих 

плашила и механичких средстава, периодичног паљења гума и повременог 

коришћења плинског топа, али оне нису квантитативно пропратиле потребе да се то 

ефикасно учини. 

 



 Сентенца из Решења Привредног апелационог суда Пж-745/2015(1) од 16.07.2015. 

године: „Одговорност корисника ловишта за штету од дивљачи и штету на 

дивљачи се не претпоставља, већ је у сваком конкретном случају потребно да 

се утврди да ли постоји пропуст корисника ловишта у вези са предузимањем 

мера у ловишту ради спречавања штете од дивљачи, прописаних законом и 

Правилником о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и 

поступку и начину утврђивања штете.“ 

 Сентенца из Пресуде апелационог суда Пж-9563/2013(2) од 30.10.2014. године: 

„Ради спречавања штете од дивљачи и на дивљачи, корисник ловишта је дужан 

да предузме све прописане мере обезбеђења и спречавања штете у ловишту. 

Посебни је потребно да правовремено, услед праћења стања у ловишту, иницира 

код надлежних органа постављање саобраћајног знака упозорења „дивљач на 

путу“.“ 

 Сентенца из Решења Привредног апелационог суда Пж-745/2015(2) од 16.07.2015. 

године: „Физичко лице коме је дивљач проузроковала штету има право на 

накнаду штете само ако је предузело прописане мере за спречавање штете од 

дивљачи, међу којима је најчешће прилагођена брзина возила. Корисник 

ловишта је у обавези да иницира постављање саобраћајног знака упозорења 

„дивљач на путу“ код надлежних служби, као и да предузима све остале законом 

и правилником прописане мере за спречавање штете од дивљачи и штете на 

дивљачи.“ 

 



 Сентенца из Пресуде Вишег суда у Нишу Гж-3109/2013 од 17.01.2014. године: „Не 

постоји одговорност за штету коју проузрокује дивљач заштићена ловостајем, 

уколико је штета причињена на ауто-путу који пролази кроз подручје ловишта, те 

за накнаду штете не може бити одговоран корисник ловишта који газдује 

ловиштем.“ 

 Сентенца из Пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж-3871/2012 од 29.11.2012. 

године: „Када јавно предузеће надлежно за одржавање јавних путева није 

обезбедило несметано и безбедно одвијање саобраћаја, одговорно је за штету која 

је због тих околности нанета кориснику јавног пута.“ 

У наведеном случају догодила се саобраћајна незгода на ауто-путу Е-75 када је на 

тужиочев аутомобил на предњу хаубу скочио одрасли срндаћ. 

 Сентенца из Пресуде Привредног апелационог суда Пж-194/2010 од 15.07.2010. године: 

„Организације и заједнице које се старају о јавним путевима и одржавају их дужне су 

и да се старају о постављању саобраћајних знакова и обезбеђују услове за безбедан 

и несметан саобраћај на тим путевима..те су одговорне за штету која нестане 

услед непостављања одговарајућих саобраћајних знакова.“ 

У наведеном случају, до штете на аутомобилу оштећеног дошло је излетањем дивљачи на 

магистрални пут М-25 и на том делу пута није постојала сигнализација која би указивала 

на опасност од излетања дивљачи. 

 



 Сентенца из Пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж-750/2007 од 25.10.2007. године: 

„Постоји подељена одговорност, корисника ловишта и власника воћног засада у 

непосредној близини ловишта, за накнаду штете причињене од стране 

ловостајем заштићене дивљачи, уколико мере власника воћног засада за 

спречавање штете нису биле довољне да спрече штету.“ 

У конкретном случају зечеви и срне су оглодали 60 стабала шљиве, на који начин је 

тужиоцу причињена штета. У наведеном парничном поступку утврђено је да постоји 

допринос настанку штете у висини од 20% јер тужилац, као власник воћног засада, није 

предузео довољне мере у циљу спречавања штете имајући у виду да су стабла била 

окречена и премазана сланином, те да парцела тужиоца није била адекватно ограђена 

и обезбеђена. 

 Сентенца из Пресуде Врховног касациног суда Рев-2039/2016 од 28.12.2017. године: 

„Постоји подељена-подједнака одговорност ловачког удружења, као корисника 

ловишта и оштећеног за штету коју проузрокује ловостајем заштићена 

дивљач, када ни једна страна није предузела прописане мере за спречавање 

штете.“ 

У конкретном случају је на 40% засејаног земљишта тужиоцу причињена штета од 

дивљих свиња. У овом слуачју тужилац није предузео ни једну од мера за спечавање 

штете од дивљачи, а такође ни тужени који газдује ловиштем није предузео ни једну 

од мера за спречавање штете од дивљачи, те су са наведеног разлога тужилац и 

тужени подједнако одговорни за насталу штету. 



 Досадашња судска пракса у погледу питања „ко одговара за штету насталу излетањем 

дивљачи на јавни пут?“ је веома разнолика, па за разлику од наведене, постоји и 

следећа: 

 Сентенца из Пресуде Вишег суда у Чачку Гж-825/2010 од 09.06.2010. године: „Ловачко 

удружење, као корисник ловишта, у обавези је да накнади штету коју причини 

заштићена дивљач било на простору који се сматра ловиштем, било на простору 

који се не сматра ловиштем, с обзиром да се ради о објективној одговорности, која 

садржи обавезу корисника ловишта да заштићену дивљач држи под контролом на 

простору ловишта тј. да спречава улазак дивљачи на јавни пут.“ 

 

 Редовни судови у Републици Србији у парничним поступцима за накнаду штете од 

дивљачи углавном примењују општа правила о одговорности из Закона о облигационим 

односима, по принципу објективне одговорности корисника ловишта, иако се ради о 

закону који је супсидијаран у односу на Закон о дивљачи и ловству. 


