
На основу члана 44. Закона о дивљачи и ловству („Службени 

гласник РС”, број 18/10), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

  ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ   

УСТАНОВЉАВАЊА ЛОВНОГ ПОДРУЧЈА И ЛОВИШТА, УСЛОВИМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЛОВНОГ ГАЗДОВАЊА, ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ ОГЛАСА, ПОСТУПКУ ЗА ДАВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ПРАВА НА 

ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТЕМ, САДРЖИНИ УГОВОРА, УТВРЂИВАЊУ 

ВИСИНЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ ЈЕ ДУЖНО ДА ОБЕЗБЕДИ 

ПРАВНО ЛИЦЕ ПРЕ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА, КАО И УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ ЗА ДАВАЊЕ ЛОВНОГ РЕВИРА У ЗАКУП 

 

Oбјављен („Службени гласник РС”, број 11/18) од 9. фебруара 2018. године 

 

Члан 1. 

У Правилнику о начину установљавања ловног подручја и 

ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења 

јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, 

садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да 

обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за 

давање ловног ревира у закуп („Службени гласник РС”, брoj 80/10), члан 19. 

мења се и гласи: 

 

               „Члан 19. 

Ловни ревир може се дати у закуп под условом да: 

1) је ловни ревир који се даје у закуп, као део ловишта посебне 

намене, одређен ловном основом ради боље организације газдовања ловиштем; 

2) се тиме унапређује управљање ловним ревиром; 

3) закупац испуњава законом прописане услове.” 

 

 

Члан 2. 

После члана 19. додаје се члан 19а, који  гласи:  

 

    „Члан 19а 

Корисник ловишта посебне намене који је законом којима се 

уређује ловство одређен као корисник ловишта посебне намене (у даљем тексту: 

корисник ловишта)  може дати у закуп ловни ревир на основу јавног конкурса. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана, нарочито садржи: правни 

основ за давање у закуп, податке о ловном ревиру као предмету закупа (назив 

ловишта посебне намене у ком је ловном основом одређен ловни ревир који се 

даје у закуп, назив/број ловног ревира, опис граница, укупна површина и 

структура површина ловног ревира по начину коришћења и власништву, 

прегледна карта ловишта са уцртаним ловним ревирима, процена бројности и 

структуре популација врста дивљачи у ловном ревиру, стање станишта дивљачи 

у ловном ревиру, ограничења у погледу проглашених режима заштите природе 
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или намене одређених површина у ловном ревиру (први степен заштите у 

заштићеним природним добрима, копнена зона безбедности, активни 

површински копови, површине које се користе за војне намене и сл)), услове 

које мора да обезбеди подносилац пријаве на јавном конкурсу, у погледу 

техничких и кадровских капацитета  (у даљем тексту: понуђач),  период трајања 

закупа, минималне услове закупа, рок за подношење пријава, критеријуме за 

избор најбољег понуђача, садржину обрасца и обавештење о преузимању 

обрасца пријаве на јавни конкурс са интернет странице корисника ловишта 

посебне намене, рок за објављивање резултата јавног конкурса, као и потребну 

документацију и то: програм унапређења управљања ловним ревиром (у даљем 

тексту: Програм), доказ да је понуђач способан да пре потписивања уговора са 

корисником ловишта посебне намене обезбеди гаранције за испуњење 

уговорних обавеза (озбиљност доброг извршења посла) и другу документацију, 

која се подноси уз пријаву, као и друге податке и информације. 

Програм  нарочито садржи:  

1) циљеве и мере за унапређење: 

(1) гајења, заштите и коришћења ловних врста дивљачи, 

(2) заштите стања неловних врста дивљачи, 

(3) заштите и очувања станишта дивљачи, 

(4) ловних и ловнотехничких објеката у ловном ревиру; 

2) начин обезбеђивања стручне и ловочуварске службе у ловном 

ревиру; 

3) план улагања и инвестиција за спровођење мера прописаних 

Програмом са динамиком реализације плана;  

4) обавезу обезбеђивања гаранције за спровођење управљања 

ловним ревиром.” 

 

 

Члан 3. 

Члан 20. мења се и гласи: 

 

„Члан 20. 

Корисник ловишта подноси министарству надлежном за послове 

ловства, односно надлежном покрајинском органу, захтев за сагласност за 

давање ловног ревира у закуп, у складу са законом којим се уређује ловство. 

Уз захтев из става 1. овог члана корисник ловишта доставља: 

1) предлог уговора о давању ловног ревира у закуп који се 

закључује између корисника ловишта, као закуподавца и правног лица на 

територији Републике Србије које је испунило прописане услове и које је 

изабрано на јавном конкурсу из члана 19а овог правилника, као закупца; 

2) програм из члана 19а став 2. овог правилника; 

3) доказ да закупац испуњава законом прописане услове; 

4) друге податке од значаја за давање ловног ревира у закуп. 

Уговором из става 2. тачка 1) овог члана уређују се међусобна 

права, обавезе и дужности између закуподавца и закупца у спровођењу 

Програма, у складу са законом којим се уређује ловство, као и међусобни 

односи у складу са законом којим се уређују облигациони односи који настају 

из уговора. 

По добијању сагласности министарства надлежног за послове 

ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа, 
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на давање ловног ревира ловишта посебне намене у закуп, Програм постаје 

саставни део ловне основе за газдовање ловиштем посебне намене.” 

 

Члан 4. 

Члан 21. брише се. 

 

 

Члан 5. 

Члан 22. брише се.  

 

        

Члан 6. 

Члан 23. брише се. 

  

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

Број: 110-00-00102/2017 МИНИСТАР 

У Београду, 26. јануарa 2018. године  

 Бранислав Недимовић 
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