
АКЦИОНИ ПЛАН  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД 2014 - 2029. ГОДИНЕ 
 
 

МЕРЕ ИНДИКАТОРИ РОК НОСИОЦИ 
МОГУЋИ 
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 
4.2.1. Смерница за управљање популацијама дивљачи и праћења стања 
           дивљачи и њених стнаишта 

1. Утврђивање и унапређење 
методологије бонитирања и 
процене капацитета станишта, као 
стручне основе за израду 
квалитетних планских докумената 
на основу којих се газдује 
ловостајем заштићеним врстама 
дивљачи и ловиштима; 

Утврђена методологија 
бонитирања и процена капацитета 
станишта. 
Унапређено планирање у ловству. 

2015. година МПЗЖС Буџетски фондови 
за развој ловства  

2. утврђивање, усвајање и примена 
механизама за унапређење стања 
ловостајем заштићених врста 
дивљачи до постизања оптималних 
фондова, са уравнотеженим 
полним, старосним и трофејним 
структурама, у обиму који ће 
обезбедити њихову дугорочну 
вијабилност, уз унапређење 
трендова појединих популација 
ловостајем заштићених врста 
дивљачи и проширење ареала врста 
дивљачи од европског значаја, као 
и угрожених врста дивљачи које су 
присутне у ловним подручјима; 

Успостављени механизми за 
унапређење стања ловостајем 
заштићених врста дивљачи и 
повећани фондови заштићених 
врста дивљачи до краја важења 
Стратегије за 5 – 10 %. 
Регистровано проширење ареала 
значајних и угрожених врста 
дивљачи, на свим стаништима која 
су оцењена као повољна за ту 
врсту, у датом ловном подручју. 
Заустављени негативни трендови у 
бројности популација одређених 
врста ловостајем заштићених врста 
дивљачи (зец, јаребица пољска...). 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 
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3. интензивна производња дивљачи 
у ограђеним узгајалиштима крупне 
дивљачи и узгајалиштима ситне 
дивљачи за потребе насељавања и 
повећања бројности у ловиштима, 
чиме ће се ублажити притисак на 
природне ресурсе;  

Повећање производње дивљачи у 
узгајалиштима дивљачи до 
постизања оптималних фондова 
дивљачи у ловиштима. 

Континуирано МПЗЖС; Корисник 
ловишта 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства корисника 
ловишта 

4. формирање узгајалишта дивљачи 
посебне намене, као делова 
ловишта који се ограђују ради 
гајења дивљачи, очувања и 
побољшања генотипа и фенотипа 
одређених врста дивљачи;  

Формирана узгајалишта дивљачи 
посебне намене до пет узгајалишта 
до краја периода важења 
Стратегије. 

Континуирано МПЗЖС; Корисник 
ловишта 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства корисника 
ловишта 

5. одржање генетичке 
варијабилности унутар популација 
дивљачи и очување њиховог 
укупног генофонда;  

Унапређено стање популација 
дивљачи уз очување укупног 
генофонда ловних врста дивљачи. 

Континуирано МПЗЖС; Корисник 
ловишта 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства корисника 
ловишта 

6. реализација пројеката 
реинтродукције врста дивљачи на 
просторе где за то постоје 
еколошки, економски и друштвено 
прихватљиви услови; 

Извршена реинтродукција ловних 
врста дивљачи на просторе где за 
то постоје еколошки, економски и 
друштвено прихватљиви услови. 

Континуирано МПЗЖС; Корисник 
ловишта 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства корисника 
ловишта 
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7. идентификација врста дивљачи 
за које је потребно приоритетно 
израдити мере за унапређење стања 
заштите и регулисања бројности; 

Идентификоване врсте дивљачи за 
које је потребно приоритетно 
израдити мере за унапређење 
стања, кроз заштиту и регулисање 
бројности популација. 

2016. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 

8. увођење у праксу мера in situ и 
ex situ заштите ради повећања 
бројности популација дивљачи, 
кроз програме интензивне 
производње дивљачи, вештачког 
узгоја, реинтродукције, 
интродукције, транслокације, 
аугментације и сл, где за то постоје 
прихватљиви услови; 

Реализовани програми интензивне 
производње дивљачи, вештачког 
узгоја, реинтродукције, 
интродукције, транслокације, 
аугментације и сл, где за то постоје 
прихватљиви услови; 

2018. година МПЗЖС, Корисник 
ловишта  

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства корисника 
ловишта 

9. предузимање активности на 
унапређењу стања врста које се 
тренутно налазе у статусу трајно 
заштићених врста (мрки медвед, 
рис, велики тетреб), а које имају 
велики ловни и ловно-туристички 
потенцијал. 

Унапређено стање трајно 
заштићених врста дивљачи. 
Унапређено стање мрког медведа и 
риса ради стављања резерве у 
складу са Бернском конвенцијом, 
односно њиховог преласка у статус 
ловостајем заштићених врста.  
Створени услови за спровођење 
реинтродукције великог тетреба. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 

10. очување и унапређивање 
станишта дивљачи (удео и квалитет 
прехрамбених потенцијала, учешће и 
квалитет шума и шумског земљишта, 
површина за пашу, ремиза, 
пољозаштитних и ветрозаштитних 
појасева, зелених коридора,  
пољопривредних и осталих 
површина од значаја за дивљач); 

Унапређен квалитет прехрамбених 
потенцијала. 
Повећано учешће и квалитет шума 
и шумског земљишта, површина за 
пашу, ремиза, пољозаштитних и 
ветрозаштитних појасева, зелених 
коридора, пољопривредних и 
осталих површина од значаја за 
дивљач. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 
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11. смањење штета на дивљачи 
кроз заштиту дивљачи од 
биотичких и абиотичких фактора, а 
нарочито од штетних ефеката 
биолошких, хемијских супстанци 
на дивљач и њихова станишта, 
штета на дивљачи у незаконитом 
лову, саобраћају, радовима у 
пољопривреди, водопривреди и 
шумарству, елементарним 
непогодама, од других животиња 
које се без власника или без 
контроле власника налазе у 
ловишту и сл; 

Смањен број случајева тровања и 
број отрованих животиња. 
Смањен обим штета на дивљачи, 
смањен број пријава и плаћених 
одштета. 

Континуирано МПЗЖС, корисници 
ловишта, јединице 
локалне самоуправе, 
правна или физичка 
лица која проузрокују 
штете на дивљачи 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 
средства корисника 
ловишта, средства 
јединице локалне 
самоуправе, 
средства правних 
или физичких лица 
која проузрокују 
штете на дивљачи 

12. смањење штета од дивљачи. 
 

Смањен обим штета од дивљачи, 
смањен број пријава и плаћених 
одштета. 

Континуирано МПЗЖС, Корисник 
ловишта, власник или 
корисник имовине 
који није преузео 
законом прописане 
мере за заштиту своје 
имовине 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 
средства корисника 
ловишта, средства 
власника или 
корисника  
имовине који није 
преузео законом 
прописане мере за 
заштиту своје 
имовине 
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4.2.2. Смернице за увођење и примену метода адаптивног управљања популацијама дивљачи 
1. Дефинисање схема адаптивног 
управљања за различите типове 
ловишта и врсте дивљачи; 

Дефинисане схеме адаптивног 
управљања за различите типове 
ловишта и врсте дивљачи. 

2024. година МПЗЖС, Правна лица 
која се баве 
унапређењем и 
развојем дивљачи и 
ловства 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 

2. омогућавање приступа и 
коришћења адекватних 
информација из информационог и 
мониторинг система у ловству ради 
доношења правовремених одлука у 
циљу очувања, заштите и одрживог 
коришћења популација дивљачи и 
њихових станишта; 

Успостављен информациони и 
мониторинг систем у ловству чији 
се подаци и информације користе 
ради доношења правовремених 
одлука у циљу очувања, заштите и 
одрживог коришћења популација 
дивљачи и њихових станишта. 

Континуирано МПЗЖС, Правна лица 
која се баве 
унапређењем и 
развојем дивљачи и 
ловства 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 

3. увођење концепта и метода 
адаптивног управљања у секторске 
политике и документе; 

Уведен концепт и метода 
адаптивног управљања у секторске 
политике и документе. 

Континуирано МПЗЖС, Правна лица 
која се баве 
унапређењем и 
развојем дивљачи и 
ловства 

Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 

4. периодична ревалоризација 
донетих планских докумената 
током периода њиховог важења.
  

Унапређење квалитета планирања 
у ловству кроз периодичну интерну 
и екстерну поновну процену 
квалитета донетих планских 
докумената у ловству. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 

4.2.3. Смернице за развој система мониторинга популација дивљачи и њихових станишта 
1. Успостављање Катастра ловишта 
и Централне базе података, у које 
ће се уписивати и водити сви 
подаци од значаја за планирање, 
управљање и надзор над 

Успостављени Катастар ловишта и 
Централна база података.  

2022. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије и аутономне 
покрајине, буџетски 
фондови за развој 
ловства 
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газдовањем ловиштима, заштитом 
дивљачи и стаништима дивљачи, у 
свим ловиштима установљеним на 
територији Републике Србије; 
2. утврђивање, унапређивање и 
развој методологије мониторинга 
популација циљних врста дивљачи 
и њихових станишта уз 
дефинисање одговарајућих 
индикатора; 

Утврђена методологија 
мониторинга популација циљних 
врста дивљачи и њихових 
станишта уз дефинисање 
одговарајућих индикатора и 
њихова примена у пракси 
газдовања популацијама дивљачи. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије и 
аутономне 
покрајине, 
буџетски фондови 
за развој ловства 

3. обједињавање, анализа података 
и квантификовање трендова о 
стању и статусу популација 
дивљачи и стању њихових 
станишта; 

Обједињени и анализирани подаци 
и квантификовани трендови о 
стању и статусу популација 
дивљачи и њихових станишта. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине и 
буџетски фондови 
за развој ловства.  

4. секторско и међусекторско 
умрежавање заинтересованих 
субјеката ради правовремене 
размене информација; 

Успостављена интерактивна 
међусекторска мрежа ради протока 
правовремених информација 
између заинтересованих субјеката. 

2024. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине и 
буџетски фондови 
за развој ловства.  

5. подизање капацитета у 
организацијама заинтересованих 
субјеката за спровођење 
мониторинга популација дивљачи 
и њихових станишта; 

Извршена обука у организацијама 
заинтересованих субјеката за 
мониторинг популација дивљачи и 
њихових станишта.  

Континуирано МПЗЖС, Правна лица 
која се баве 
унапређењем и 
развојем дивљачи и 
ловства 

Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине и 
буџетски фондови 
за развој ловства.  
 

6. укључивање у програме и систем 
праћења утицаја климатских 
промена на популације дивљачи и 
њихова станишта на националном 
и међународном нивоу; 

Извршена обука лица из сектора ловства 
за праћење утицаја климатских промена 
на популације дивљачи и њихова 
станишта и њихово учествовање на 
националном и међународном нивоу у 
вези са праћењем климатских промена. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине и 
буџетски фондови 
за развој ловства.  
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7. успостављање система праћења 
појаве и евентуалног ширења 
инвазивних врста ради заштите 
дивљачи и њихових станишта, 
израда базе података о 
распрострањењу инванзивних 
врста и развој метода ерадикације 
инвазивних врста. 

Успостављен систем праћења 
појаве и евентуалног ширења 
инвазивних врста ради заштите 
дивљачи и њихових станишта. 
Израдђена база података о 
распрострањењу инвазивних врста. 
Развијене методе ерадикације 
инвазивних врста. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине и 
буџетски фондови 
за развој ловства.  

4.2.4. Смернице за развој сектора ловства и сарадње са другим секторима 
1. Проширење радних капацитета у 
сектору за ловство у министарству 
надлежном за послове ловства, 
сходно обиму предвиђених 
послова, 

Проширени радни капацитети у 
сектору за ловство у министарству 
надлежном за послове ловства, 
сходно обиму предвиђених 
послова. 

2019. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине  

2. дефинисање носиоца газдовања 
дивљачи и ловиштима (планирање, 
анализа и надзор) и носиоца 
коришћења дивљачи и ловишта; 

Дефинисан носилац газдовања 
дивљачи и ловиштима и носилац 
коришћења дивљачи и ловиштем.  

2025. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине  

3. унапређење капацитета ловне 
инспекције; 

Унапређена ловна инспекција 
(повећање броја ловних 
инспектора, побољшање услова 
рада и радног статуса ловних 
инспектора, стална едукација 
ловних инспектора и сл). 

2019. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине  

4. унапређење радног статуса 
стручне и ловочуварске службе; 

Унапређен радни статус стручне и 
ловочуварске службе (самосталне и 
независне стручне и ловочуварске 
службе од корисника ловишта). 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине  

5. обезбеђивање организационог 
повезивања сектора шумарства, 
пољопривреде, рибарства и 
ловства, као сродних делатности од 
општег интереса, а нарочито са 

Испуњени услови за организационо 
повезивање сектора шумарства, 
рибарства и ловства, као сродних 
делатности од општег интереса. 
Уклађени прописи из области које 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине  
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аспекта утицаја између ових 
делатности уз примарни интерес 
заштите и очувања природних 
ресурса и биодиверзитета уопште, 
а нарочито заштите и чувања 
природних ресурса (шума, поља, 
рибе и дивљач), од стране служби 
чувара природе (шумочувари, 
пољочувари, рибочувари и 
ловочувари); 

утичу на ловство, директно или 
индиректно. 
Успостављен систем заштите и 
чувања природних ресурса. 

6. успостављање ефикасне 
међусекторске сарадње са 
органима, организацијама, 
установама и другим субјектима 
чија се делатност односи на област 
управљања биолошким ресурсима, 
на нивоу планирања и реализације 
програма развоја који имају утицај 
на популације дивљачи и њихова 
станишта; 

Успостављена ефикасна 
међусекторска сарадња са 
органима, организацијама, 
установама и другим субјектима 
чија се делатност односи на област 
управљања биолошким ресурсима, 
на нивоу планирања и реализације 
програма развоја који имају утицај 
на популације дивљачи и њихова 
станишта. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине  

7. успостављање јасних односа и 
релација у погледу надлежности и 
хијерархије између државне 
управе, Ловачке коморе Србије, 
корисника ловишта и ловачких 
организација; 

Успостављен систем сарадње 
између државне управе, Ловачке 
коморе Србије, корисника ловишта 
и ловачких организација. 

2020. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине  

8. промовисање смерница и 
докумената са примерима најбоље 
праксе за очување популација 
дивљачи и њихових станишта за 
све релевантне секторе; 

Извршене промоције смерница и 
докумената са примерима најбоље 
праксе за очување популација 
дивљачи и њихових станишта за 
све релевантне секторе, са 
приоритетом у области заштите 
природе, ветерине, шумарства, 

2022. година МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине 
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пољопривреде, управљања водним 
ресурсима, туризма и просторног 
планирања. 

4.2.5. Смернице за образовање стручних лица и ловочувара, као и осталих стручних кадрова у ловству 
1. осавремењивање и даљи развој 
система средњег и високог 
образовања у области ловства и 
увођење нових образовних 
профила; 

Уведени нови образовни профили у 
области ловства. 

Континуирано МПНТР Буџет Републике 
Србије 

2. веће учешће практичне обуке 
током школовања у области 
ловства;  

Повећан број часова практичне 
обуке током школовања у области 
ловства. 

Континуирано МПНТР Буџет Републике 
Србије 

3. унапређивање професионалног 
образовања кадрова у области 
ловства, кроз континуирану 
едукацију ловних радника; 

Спроведене најмање три 
континуиране едукације ловних 
радника на годишњем нивоу. 
Повећан број стручних 
(школованих) кадрова у ловству. 
Повећан број издатих лиценци за 
обављање појединих послова у 
ловству. 

Континуирано МПЖС, Ловачка 
комора Србије 

Буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства Ловачке 
коморе Србије  

4. интензивирање рада на подизању 
свести ловачке популације и 
развијању ловачке културе и етике. 

Појачана присутност ловства у 
медијима. 
Доношење кодекса ловаца. 

Континуирано МПЖС, правна лица 
која се баве 
унапређењем ловства 

Буџетски фондови 
за развој ловства 

4.2.6. Смернице за јачање научноистраживачких капацитета у ловству 
1. Ангажовање стручних и научних 
организација у сектору ловства, ради 
утврђивања и спровођења нових 
методологија, као и научних, 
стручних и развојних пројеката и 
програма, чији ће резултати, кроз 
адекватну примену, унапредити 
стање ловства, као и промовисање и 
реализација интердисциплинарних 

Повећан број високостручног и 
научног кадра у ловству, повећање 
броја научноистраживачких 
пројеката, раст броја објављених 
научних и стручних радова. 
Унапређена сарадња и реализована 
интердисциплинарна истраживања. 

Континуирано МПНТР, 
научноистраживачке 
организације 

Буџет Републике 
Србије 
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истраживања усмерених на 
различите аспекте ловства и 
одрживог коришћења ловних 
ресурса, као и интензивирање 
сарадње између научних 
организација; 
2. покретање, односно 
интензивирање истраживања 
приоритетних ловних врста 
дивљачи са аспекта њихове 
заштите и одрживог коришћења; 

Покренута истраживања 
приоритетних ловних врста дивљачи. 

Континуирано МПЗЖС, 
научноистраживачке 
организације 

Буџет Републике 
Србије, буџетски 
фондови за развој 
ловства, средства 
високошколске 
образовне установе 

3. обезбеђење значајније 
међународне финансијске и 
техничке подршке пројектима из 
области ловства и одрживог 
коришћења биолошких ресурса и 
олакшавање трансфера нових 
знања и технологија; 

Реализован најмање један пројекат 
из области ловства и одрживог 
коришћења биолошких ресурса. 

2029. година МПЗЖС  Буџет Републике 
Србије, 
међународна 
подстицајна 
средства 

4. интензивирање сарадње између 
научних организација, корисника 
ловишта и локалних заједница, 
заинтересованих за унапређење 
знања и технологија заштите и 
одрживог коришћења популација 
дивљачи и обезбеђење трансфера и 
примене научних резултата у 
пракси од стране локалних 
заједница и заинтересованих група. 
 
 
 
 

Успостављена сарадња између 
научних организација, корисника 
ловишта и локалних заједница. 
Обезбеђена примена научних 
резултатата у пракси. 

Континуирано Научноистраживачке 
организације, јединице 
локалне самоуправе, 
корисници ловишта, 
Ловачка комора 
Србије, ловачки савези 

Буџет Републике 
Србије, средства 
јединица локалне 
самоуправе, 
средства корисника 
ловишта, средства 
Ловачке коморе 
Србије, средства 
ловачких савеза 
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4.2.7. Смернице за укључивање локалног становништва у процес заштите дивљачи и унапређење ловства,  
          као и других заинтересованих страна 
1. Обезбеђење компензација за 
неостварени катастарски приход 
због ограничавања права 
коришћења својине, умањењем 
катастарског пореза; 

Усклађени прописи из области 
ловства са правом коришћења 
својине. 

2029. година МПЗЖС, МФ Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине 

2. усклађивање интереса ловства са 
развојним потребама сеоских 
подручја, укључујући заједничке 
интересе развоја одређених видова 
туризма (ловни туризам, 
екотуризам и сл); 

Унапређен ловни туризам и 
екотуризам у сеоским подручјима. 

Континуирано МПЗЖС, јединице 
локалне самоуправе 

Буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства јединица 
локалне 
самоуправе 

3. увођење адекватних механизама 
за унапређење сарадње државних 
органа и посебних организација 
надлежних за послове из области 
ловства и заштите природе, са 
једне стране и локалних 
организација, установа, удружења 
и других заинтересованих страна 
из области ловства и заштите 
природе, са друге стране. 

Спроведене радионице, трибине, 
стручне расправе на нивоу 
државних органа и посебних 
организација надлежних за послове 
из области ловства и заштите 
природе и локалних организација, 
установа, удружења и других 
заинтересованих страна из области 
ловства и заштите природе. 

Континуирано МПЗЖС, јединице 
локалне самоуправе 

Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине, средства 
јединица локалне 
самоуправе 

4.2.8. Смернице за обавештавање јавности и учешће јавности у одлучивању о заштити дивљачи 
1. Подизање нивоа свести најшире 
јавности по питању ловства као 
делатности од општег интереса и 
његовог значаја за друштво у 
целини, ради сагледавања стварне 
улоге и значаја ловства, како у био-
регулаторном, тако и у социо-
економском смислу; 

Информисана јавност о 
спровођењу Стратегије, о 
прописима из области ловства, као 
и о значају дивљачи и њихових 
станишта, неопходности њиховог 
очувања и заштите животне 
средине (интернет, новински 
чланци, радио и телевизијке 
емисије, трибине и сл). 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине, 
Буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства јединица 
локалне 
самоуправе, 
средства корисника 
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Повећан број афирмативних 
прилога у средствима јавног 
информисања и масовних 
комуникација.  
Уочава се пораст позитивног става 
јавности према ловству. 

ловишта, средства 
Ловачке коморе 
Србије  

2. информисање и доступност 
података о стању ресурса, мерама и 
активностима које се спроводе на 
унапређењу, заштити и коришћењу 
дивљачи;  

Представљањени јавности 
резултати газдовања ловиштима и 
друге техничке информације. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине 

3. сарадња на међународном нивоу 
у размени информација и примени 
метода подизања и унапређења 
јавне свести у области ловства и 
одрживог коришћења биолошких 
ресурса; 

Успостављена сарадња на 
међународном нивоу у размени 
информација и примени метода 
подизања и унапређења јавне 
свести у области ловства и 
одрживог коришћења биолошких 
ресурса. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине 

4. обезбеђење транспарентности 
процеса доношења одлука и 
спровођења мера у области ловства 
и механизама за обезбеђивање 
доступности информација 
јавности. 

Ажурирани подаци из области 
ловства на звничној интернет 
страни министарства надлежног за 
послове ловства. 
Интерзивирана медијска 
информисаност јавности о 
доношењу одлука и спровођењу 
мера у области ловства. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, аутономне 
покрајине 

4.2.9. Смернице за повећање економских ефеката који се могу остварити рационалним коришћењем ловних 
          потенцијала 
1. Унапређење економских ефеката 
у ловству, односно успостављање 
система контроле прихода и 
расхода, рационалног располагања 
и коришћења средстава и планских 

Повећање прихода у области 
ловства и ловног туризма за 3 – 5 
%, до краја важења Стратегије. 
Ојачан капацитет постојећих 
буџетских фондова за развој 

2029. година МФ Буџет Републике 
Србије 
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улагања у дивљач и ловство уз 
ојачавање капацитета постојећих 
буџетских фондова за развој 
ловства и обезбеђивање 
коришћења свих прикупљених 
средстава из којих се финансирају; 

ловства и обезбеђено коришћење 
укупне количине  средстава из 
којих се финансирају. 

2. привлачење и ангажовање 
финансијских средстава из 
домаћих и страних фондова за 
развојне пројекте и програме из 
области ловства; 

Обезбеђена финансијска средства 
из домаћих и страних фондова за 
развојне пројекте и програме из 
области ловства, и то нарочито за 
реинтодукцију и интродукцију 
дивљачи, за механизме за 
спречавање штета од ловних врста 
дивљачи, као и за здравствену 
заштиту ловних врста дивљачи. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије, 
међународни 
фондови 

3. ангажовање средстава из 
програма подстицаја руралног и 
регионалног развоја у област 
ловства. 

Унапређен ловни туризам у 
руралним подручјима.  

Континуирано МТТТ, МПр Буџет Републике 
Србије 

4.2.10. Смернице за законодавни и институционални оквир 
1. Успостављање система ловства 
са јасно одређеним обавезама 
носиоца газдовања и носиоца 
коришћења; 
 

Успостављен систем у ловству у 
коме држава врши газдовање, 
планирање, анализу стања и надзор, 
а корисници ловишта, у складу са 
уговорним обавезама, спроводе 
одредбе из планских докумената. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије 

2. ојачавање законодавног оквира за 
одрживо газдовање врстама дивљих 
животиња које имају статус ловних 
и неловних врста дивљачи; 

Усвојени и усклађени закони који 
уређују одрживо газдовање врстама 
дивљих животиња које имају статус 
ловних и неловних врста дивљачи. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије 

3. унапређивање законодавног 
оквира којим се подстиче одрживо и 
контролисано коришћење 

Унапређен законодавни оквир 
којим се подстиче одрживо и 
контролисано коришћење 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије 
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природних ресурса, као и смањење 
деградације или пренамене шумских 
или других екосистема, у друге 
мање вредне сврхе; 

природних ресурса, као и смањење 
деградације или пренамене шумских 
или других екосистема (нарочито 
закон којим се уређују шуме, 
пољопривредно земљиште и воде). 

4. унапређивање законодавног 
оквира који подстиче сејање, 
односно садњу различитих 
ратарских култура и сорти 
ратарских култура, као и примену 
добре пољопривредне праксе 
употребе ђубрива и пестицида ради 
заштите и побољшања животних 
услова дивљачи на тим површинама, 
као и заштиту биодиверзитета; 

Унапређен законодавни оквир који 
подстиче сејање, односно садњу 
различитих ратарских култура и 
сорти ратарских култура, као и 
примену добре пољопривредне 
праксе (правилна и контролисана) 
при употреби средстава за исхрану 
биља и оплемењивачима земљишта 
(минерална ђубрива) и средстава за 
заштиту биља (пестициди). 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије 

5. развијање и успостављање 
континуираног система 
стимулативне и казнене политике 
државних органа, пре свега, у 
погледу заштите и интереса 
дивљачи, као природног богатства и 
општег добра, као и заштите и 
интереса ловства као делатности од 
општег интереса, уз доследно 
поштовање прописа од стране 
правосудних органа (на пример: 
термин „незаконит лов” који се 
користи у Закону је директно 
повезан са истим термином у 
Кривичном законику, али га судска 
пракса не препознаје); 
 
 

Развијен систем стимулативне и 
казнене политике државних органа. 
Повећан број процесуираних 
случајева незаконитог лова 
(криволов, ловокрађа), као и 
осталих извршених штета на 
дивљачи, висине изречених казни и 
сл. 

Континуирано МП, МПЖС Буџет Републике 
Србије 
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6. усаглашавање прописа из 
области заштите животне средине, 
пољопривреде, ветеринарства, 
шумарства, вода и ловства, ради 
заштите природних ресурса и 
спровођења мера одрживог 
газдовања и управљања природним 
ресурсима; 

Усаглашени прописи из области 
заштите животне средине, 
пољопривреде, ветеринарства, 
шумарства, вода и ловства. 

Континуирано МПЗЖС Буџет Републике 
Србије 

7. израђивање планских докумената 
из области ловства уз поштовање 
смерница утврђених овом 
стратегијом. 

Израђени и међусобно усклађени 
програми развоја ловних подручја 
и друга планска документа у 
ловству (ловна основа, годишњи 
план газдовања ловиштем,  
програм газдовања за ограђени део 
ловишта, програм насељавања 
дивљачи), уз поштовање смерница 
утврђених овом стратегијом. 
Одређени критеријуми за 
утврђивање броја ловних карата 
које се дистрибуирају по појединим 
ловиштима у оквиру ловног 
подручја („пропусна моћ” ловишта, 
као једну од мера одрживог 
газдовања дивљачи и ловиштем). 
У програмима развоја ловних 
подручја утврђен потребан број 
стручних лица и ловочувара у 
ловиштима која се налазе у ловном 
подручју, и то у зависности од: 
укупне површине ловишта, врсте 
ловишта по намени, врсте ловишта 
по коришћењу простора, типа 
ловишта по надморској висини и 

Континуирано МПЗЖС, корисници 
ловишта 

Буџетски фондови 
за развој ловства, 
средства корисника 
ловишта 
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конфигурацији терена, ловних 
врста дивљачи, планираних мера 
газдовања ловиштем, као и других 
природних и економских услова 
ловишта. 
У програму развоја ловног 
подручја дефинисан начин 
утврђивања бројног стања 
дивљачи, које је корисник ловишта 
дужан да изврши пре израде 
годишњег плана газдовања 
ловиштем, како би се утврђено 
бројно стање приказало у 
годишњем плану као матични фонд 
на почетку ловне године. 

 
 
КОРИШЋЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ: 
МПЗЖС – Министарство пољопривреде и заштите животне средине;  
МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 
МФ – Министарство финансија; 
МТТТ – Министарство трговине, туризма и телекомуникација; 
МПр – Министарство привреде; 
МП – Министарство правде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4827014.0116.42/1 


	4.2.1. Смерница за управљање популацијама дивљачи и праћења стања
	           дивљачи и њених стнаишта

