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ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ РАДА КОМОРЕ

И УЛОГА У РАЗВОЈУ ЛОВСТВА СРБИЈЕ



ОСНОВНЕ СТВАРИ 

ЗА ДОЧЕК ЛОВЦА



- ПОНАШАЊЕ ПРИ ДОЧЕКУ ЛОВЦА

- ПОНАШАЊЕ ПРИ ДОЧЕКУ ГРУПЕ ЛОВАЦА



УПУТСТВА РЕСОРНОГ

МИНИСТАРСТВА

У августу су почели групни ловови, а настављају се у 
септембру и даље у главној јесењој сезони, што је 
разлог да ресорне службе министарства пољопривреде 
подсете ловце на нека од правила чију примену ће ове 
јесени интензивније контролисати републичка ловна 
инспекција.

Ловцу који не поседује одговарајући оружни лист, као и 
ловцу који не поседује ловну карту за текућу ловну 
годину, овлашћено лице корисника ловишта не може да 
изда дозволу за лов дивљачи.

Корисник ловишта мора да обезбеди стручног 
пратиоца/пратиоца за сваку групу ловаца у лову на 
ситну дивљач и групу ловаца у групном лову на дивље 
свиње, вука, шакала и лисицу. Пратилац у лову на ситну 
дивљач и у групном лову на дивље свиње, вука, шакала 
и лисицу уједно је и вођа групе.



У групном лову учествује најмање три ловца, а највише 20 ловаца. У 
групни лов група ловаца полази са зборног места. На зборном месту 
вођа групе мора да провери исправност оружја и опреме за лов, ловну 
карту, оружни лист и документа за псе, ако се употребљавају у лову. 
Вођа групе мора да упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, 
начином лова, временом завршетка лова и мерама сигурности којих 
ловци морају да се придржавају. Вођа групе прати коришћење 
ловачког пса у лову и отказује, односно прекида лов ако се ловачки пас 
неуобичајено понаша. По завршетку лова група ловаца мора да се 
врати на зборно место. Вођа групе по повратку на зборно место мора 
да прикупи све потребне податке за уношење у извештај о извршеном 
лову. Вођа групе ловаца у лову мора одмах после завршеног лова да 
достави овлашћеном лицу корисника ловишта све потребне податке 
ради уношења у извештај о извршеном лову, при чему одговара под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу за тачност података 
које доставља овлашћеном лицу корисника ловишта, што потврђује 
својим потписом у извештају о извршеном лову.



1) да се ловачким оружјем мора руковати опрезно и одговорно;

2) да приликом одласка до места лова, преласка на друго место, кратког престанка 
лова, боравка у затвореним просторијама ловачко оружје мора бити испражњено и / или 
преломљено;

3) да се ловачко оружје пуни после знака који даје стручни пратилац / пратилац / вођа 
групе ловаца за почетак лова, а празни после давања знака за завршетак лова;

4) да се ловачко оружје пуни леђа окренутих учесницима лова, тако да се држи косо 
усмерено надоле или нагоре;

5) да се ловачко оружје никада не сме уперити према другом учеснику у лову;

6) да није дозвољено пуцати на дивљач која се креће у правцу других учесника у лову 
и када се други учесници у лову тиме угрожавају;

7) да се у групном лову дивљач не сме пратити са упереним ловачким оружјем све док 
не прође линију ловаца;

8) да се убрзач окидања („шнелер”) и оптички нишан са увећањем преко четири пута у 
групном лову не смеју користити;

9) да није дозвољено дивљач осматрати помоћу оптичког нишана на ловачком оружју;

10) да се приликом ношења напуњеног ловачког оружја рука не сме држати на устима 
цеви или на окидачу, односно обарачу;

11) да се после пада ловачког оружја на земљу или у снег ловачко оружје мора 
прегледати ради отклањања евентуалних зачепљења или других оштећења и недостатака;

12) да се место на које је ловац распоређен не сме напуштати у време лова без 
одобрења стручног пратиоца / пратиоца / вође групе ловаца све до завршетка лова;

13) да су сви учесници у лову обавезни да на себи имају одговарајућу обележавајућу 
ознаку (траку на капи и прслук или обележје на раменом делу прслука или јакне) наранџасте 
боје.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОЈИХ СУ ДУЖНИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УЧЕСНИЦИ УЛОВУ СУ:



1) упознавање ловаца пре почетка лова са начином 
организовања лова, врстом прописаног ловачког оружја и 
одговарајуће ловачке муниције за тај начин организовања 
лова, начином кретања са ловачким оружјем кроз ловиште, 
начином на који се врши пуцање на дивљач која се лови;

2) контрола ловне карте, оружног листа и дозволе за 
лов, обележавајуће ознаке, ловачког пса, као и остале ловачке 
опреме коју ловац носи са собом у лов пре почетка лова;

3) провера ловачког оружја са олученим цевима које 
ловац користи у лову извођењем пробног хица пре почетка 
лова;

4) спречавање употребе ловачког оружја у случајевима 
када је угрожена безбедност учесника у лову и / или људи и 
имовине у ловишту;

5) искључење ловаца који представљају потенцијалну 
опасност за учеснике у лову и / или људи и имовине у 
ловишту;

6) руковођење ловом на стручан начин, у складу са 
прописима којим се уређује ловство, којим се спречава 
могућност угрожавања безбедности учесника у лову, штета на 
дивљачи и штета на станишту дивљачи;

7) друге мере од значаја за безбедност у ловишту и лову 
прописане актом корисника ловишта о газдовању ловиштем.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОЈИХ СУ ДУЖНИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ СТРУЧНИ 

ПРАТИЛАЦ / ВОЂА ГРУПЕ ЛОВАЦА У ЛОВУ СУ:



КРЕТАЊЕ ПО ЛОВИШТУ





ПОНАШАЊЕ ПО ОДСТРЕЛУ



ФОТОГРАФИСАЊЕ

СРАМНО



ПОГРЕШНО



ПОГРЕШНО



МАЊА ГРЕШКА



МАЊА ГРЕШКА



МАЊА ГРЕШКА



КОРЕКТНО



КОРЕКТНО



МАЊА ГРЕШКА



КОРЕКТНО



КОРЕКТНО



ДОБРА ФОТОГРАФИЈА ЈЕ ЗНАЧАЈНА УСПОМЕНА ЗА ЛОВЦА, ПОТОМ ПРОМОЦИЈА ЛОВИШТА, АЛИ И 
ПОКАЗАТЕЉ ДОСТИГНУТОГ СТЕПЕНА РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНОГ ЛОВСТВА.

ПРИ ФОТОГРАФИСАЊУ: 

- СРНДАЋ,ЈЕЛЕН,МУФЛОН,ДИВОЈАРАЦ – ЛЕЖЕ НА БОКУ, КИЧМОМ ПРЕМА ОБЈЕКТИВУ И 
ГЛАВОМ ЗАРОТИРАНОМ, ТАКОЂЕ ПРЕМА ОБЈЕКТИВУ СА ПОСЛЕДЊИМ ЗАЛОГАЈЕМ У УСТИМА.

ЕВЕНТУАЛНО ВИДАН ЈЕЗИК ИЛИ ИЗЛАЗНА РАНА СЕ ПРИКРИЈУ.

ЛОВАЦ КЛЕЧИ НА ЈЕДНОМ КОЛЕНУ (НЕ ЧУЧИ), У ЛИНИЈИ ЗАДЊИХ НОГУ ДИВЉАЧИ СА 
ПРЕКЛОПЉЕНОМ ПУШКОМ ИЛИ ЗАТВАРАЧЕМ У ЗАДЊЕМ ПОЛОЖАЈУ.

- ДИВЉА СВИЊА, ВУК, ШАКАЛ, ЛИСИЦА – ЛЕЖИ НА СТОМАКУ, ПОЛУКОСО ПРЕМА 
ОБЈЕКТИВУ.

ВЕПРОВИМА СЕ У УСТА СТАВЉА ТАНКО И ШТО МАЊЕ УОЧЉИВО ПАРЧЕ ШТАПА, КАКО БИ КЉОВЕ 
(ТРОФЕЈ) БИЛЕ УОЧЉИВИЈЕ.

ПОСЛЕДЊИ ЗАЛОГАЈ СЕ НАВЕДЕНОЈ ДИВЉАЧИ НЕ СТАВЉА.

ЛОВАЦ СА ПРЕКЛОПЉЕНОМ ПУШКОМ ИЛИ ЗАТВАРАЧЕМ У ЗАДЊЕМ ПОЛОЖАЈУ КЛЕЧИ НА ЈЕДНОМ 
КОЛЕНУ ОКО 1 МЕТАР ОД ЗАДЊЕГ ДЕЛА ДИВЉАЧИ.

НАПОМЕНА: ПРИЛИКОМ ФОТОГРАФИСАЊА ВЕЧЕРЊЕ ШТРЕКЕ, КАДА ЈЕ ДИВЉАЧ ВЕЋ ОПОРЕНА –
ДИВЉЕ СВИЊЕ ЛЕЖЕ НА БОКУ, ШТО КОД НЕДОВОЉНО ИНФОРМИСАНИХ ЛОВАЦА СТВАРА ЗАБУНУ.

ПОЗАДИНА УВЕК ТРЕБА ДА БУДЕ ПРИРОДА, А НЕ ЛОВАЧКИ ДОМ ИЛИ ВОЗИЛО.

ДЕЦИ НИЈЕ МЕСТО НА ОВАКВИМ ФОТОГРАФИЈАМА, КАО НИ МАСКИРНИМ УНИФОРМАМА БИЛО КОГ 
ТИПА.

ВИСИНА КАМЕРЕ ТРЕБА ДА БУДЕ АДЕКВАТНА ПОЛОЖАЈУ, ЈЕР ПРЕНИСКО ИЛИ ПРЕВИСОКО 
ДРЖАЊЕ ДАЈЕ НЕПРИРОДАН ИЗГЛЕД И ВЕЛИЧИНУ ДИВЉАЧИ.

ЧАК И НА КОРЕКТНИМ ФОТОГРАФИЈАМА, КОЈИМА ИЛУСТРУЈЕМО ОВАЈ ТЕКСТ ИМА ГРЕШАКА.

ПОТРАЖИТЕ ИХ И НАСТОЈТЕ ДА ВАМ СЕ ТО НЕ ДЕШАВА. ФОТОГРАФИШИТЕ ВИШЕ ПУТА, ЧИМЕ 
ЋЕТЕ ДОБИТИ МОГУЋНОСТ ОДАБИРА, А МИ ЋЕМО УСКОРО СА СПОНЗОРИМА РАЗМОТРИТИ 
МОГУЋНОСТ НАГРАЂИВАЊА НАЈУСПЕШНИЈИХ.



ОДЕВАЊЕ
Нормална жеља да имамо бољу ловачку организацију, уређенија 

ловишта, боље оружје, квалитетније ловачке псе и понашање у складу са 

кодексом, иде уз сталну едукацију и то је једини пут до комплетног ловца. 

Одговарајуће одевање треба да буде један од првих корака при 

опредељивању за бављење ловом.

Времена одласка у лов у старој гардероби да се не искрвари “убијеном” 

дивљачи (убијеном, а не одстрељеном) су прошла, чак је и држава 

пратећим правилником Закона о дивљачи и ловству прописала обавезни 

наранџасти маркер прслук, који сваки учесник у групном лову мора 

носити и који се може набавити са уштампаним подацима за само 300 

динара. У последње време за 100 динара се може купити и наранџаста 

трака за ловачку капу.

О одласку у лов у деловима полицијске или војне униформе не треба 

трошити речи, а у круговима озбиљних европских ловаца никаква 

маскирна па ни америчка одећа није пожељна. 

Материјали су квалитетни и природни, а тонови су од боје маслине преко 

беж, окер, браон и све то усклађено са тренутним метеоролошким 

условима.

Лоша материјална ситуација српског ловца не оправдава, јер увек постоји 

начин да се реши проблем. Наиме, на нашем тржишту је у последње 

време све више одевних предмета домаћих произвођача по 

приступачним ценама и солидног дизајна. Остаје само упознавање са 

основним правилима.

На ловачке скупштине, прославе јубилеја, ловачку славу или погреб 

ловца одлази се у свечаном ловачком оделу које се може купити за само 

60 евра. Уз свечано ловачко одело иде одговарајућа кошуља, класична 

или ловачка кравата, али и браон ципеле и кожни каиш у истој боји. Оно 

мало ловачких представника у одговарајућем оделу, готово по правилу 

има неодговарајуће ципеле, а о чарапама које морају бити у боји ципела 

или панталона, да и не говоримо. 

Прави господин коме је лов хоби или пак посао мора да води рачуна чак 

и о висини, односно дужини чарапа, јер при седењу у ниској удобној 

фотељи руб панталона не сме да буде изнад руба чарапа, односно не сме 

се видети гола нога.

На први поглед компликовано, али за праве ловце то је рутина и 

задовољство.





Последње дугме на ловачком сакоу се 
никада не закопчава. Изузетак  је сако са 
дворедним копчањем који су у ловачкој 
варијанти ретки. 

• У закопчаном сакоу се не седи. 
Откопчан је до тренутка потребе да се 
устане. Брзина устајања односно 
усправљања тела се прилагођава броју 
дугмади, тако да се у тренутку устајања од 
стола сва дугмад изузев последњег 
закопчана.

• Приликом групног 
фотографисања или пријема признања, на 
пример, све мора бити на свом месту и 
никако се не треба угледати на српске 
политичаре који се не понашају по овим 
правилима. 

• Прво дугме на кошуљи уколико се 
носи класична или ловачка кравата, мора 
бити закопчано, односно кошуља треба да 
буде одговарајуће величине. Недопустиво је 
откопчавање дугмета испод кравате за 
ловачком трпезом. У крајњем случају, 
исправније је скинути кравату и потом 
седети са откопчаним дугметом кошуље 
(наравно само једним)

• Ловачка одела која нам долазе из 
иностранства, понекад на панталонама 
имају посебан џеп за нож. За овакве 
панталоне нож мора такође бити 
прилагођен и он као и све претходно говори 
о господину ловцу.



ДОБАР ПОГЛЕД


