
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛОВЦЕ И ЛОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

               

- У складу са актуелном епизоотиолошком ситуацијом која је условљена 

појавом Афричке куге свиња (АКС) код дивљих свиња у Републици 

Србији, неопходно је да се сва лица која су на директан и индиректан 

начин укључена у ловне активности, обавезно и стриктно придржавају 

свих  прописа који су донети у циљу спречавања ширења, контроле и 

сузбијања АКС, а која се нарочито тичу Решења Управе за ветерину, 

Инструкције корисницима ловишта Управе за шуме и Наредбе 

Министарства  пољопривреде, шумарства и водопривреде.  

Закључком Владе РС дата је обавеза државних органа и организација да 

сарађују и координишу у склопу заједничких активности и спровођења 

мера Управе за ветерину. 

 

- Сва документа и правна акта која се тичу наложених мера у оквиру 

ловних активности, објављена су и доступна на јавном порталу 

Министарства Пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за 

ветерину и Управе за шуме. У случају недоумице и неразумевања 

одређених мера и одредби учесници у ловним активностима су слободни 

да се обрате надлежном ветеринару, односно ветеринарском и ловном 

инстпектору. Непознавање законских обавеза и прописа не ослобађа 

правна и физичка лица од последичне одговорности.   

 

- Свако угинуће дивљих свиња, санитарни одстрел или било која сумња 

на појаву болести морају бити хитно пријављени надлежном ветеринару 

и ветеринарском инспектору.  Све одстрељене дивље свиње морају бити 

прегледане на АКС у складу са планом испитивања предвиђеним 

мониторингом или посебним прописом. У оквиру ловишта овавезна је 

примена свих биосигурносних мера по препоруци надлежног 

ветеринара, односно епизоотиолога и ветеринарског инспектора. 

Нарочито је битно прецизно одредити локације и дефинисати процедуру 

за нешкодљиво уклањање лешева и нејестивих делова одстрељене 

дивљачи у ловишту. Корисници ловишта су у обавези да предузму све 

превентивне мере како би онемогућиле контакт дивљих свиња са 

домаћим свињама на газдинствима која се налазе у ловишту.  Није 

дозвољено држање домаћих свиња на отвореном или жирење и 

пашарење у ловиштима. Власници и држаоци домаћих свиња на 

газдинствима у ловиштима не могу бити укључени у ловне активности 

у ловиштима која се налазе унутар зараженог подручја.   



 

-  Корисници ловишта су дужни да се придржавају прописаних мера 

нарочито у погледу организације лова у високоризичним и зараженим 

подручјима која се односе на примену интензивног лова или обуставе 

лова и одстрела. Забрањена је свака злоупотреба лова у рестриктивним 

подручјима у комерцијалне сврхе нарочито довођењем ловаца из 

подручја слободних од АКС чиме се вишеструко повећава опасност од 

ширења болести изван рестриктивних подручја. 

У ловним активностима у ловишту могу учествовати само лица која 

имају одобрење од корисника ловишта.   Свако кретање лица која су 

укључена у ловне активности или друге активности које могу утицати 

на биосигурност у ловиту морају бити под контролом корисника 

ловишта. Лица која немају одобрење од стране корисника ловишта за 

присуство и ловне и друге активности у ловишту сносе личну 

одговорност. Корисник ловишта води евиденцију о присуству и 

ангажовању лица у активностима у ловиштима и у случају сазнања о 

кретању неовлашћених лица и лица која могу утицати на   биосигурност 

у ловишту о томе одмах обавештава надлежног ловног и ветеринарског 

инспектора.  

 

- У систему управљања у кризним ситуацијама јасно је дефинисана 

хијерархија, поступања и одговорности субјеката у спровођењу кризног 

плана који су у обавези да се спроводе сви чиниоци који у њему 

учествују, укључујући кориснике ловишта, као и друге правне субјекте 

које су укључени у његово спровођење. Корисници ловишта су као 

чланови Локалних и Регионалних кризних центара имају право на 

информисаност и  техничку и стручну помоћ, али и обавезу да активно 

учествују у решавању текуће проблематике на терену поштујући ланац 

командовања и функционисања на локалном и регионалном нивоу. 

Свако заобилажење и опструкција процедура биће пријављена 

Националном кризном центру од стране руководиоца Регионалног 

кризног центра и у  формалном смислу санкционисано од стране 

надлежних органа, у складу са прописима . 

 

 

 


