
На основу члан 32. Статута Ловачке коморе Србије и Правилника о стручном 
испиту за стицање лиценце за обављање одређених послова у ловству 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 65/11), а на предлог Стручног 
одбора, Управни одбор на седници одржаној 07.03.2012. године, доноси: 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА 

СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 
ПОСЛОВА У ЛОВСТВУ 

 
 
 
 
 

Члан 1. 
Овим  правилником утврђује се начин полагања  стручног  испита  за 

стицање  лиценце за обављање одређених послова у ловству и верификује 
програм. 

 
Члан 2. 

Стручни  испит  полаже  се  по  Програму  полагања  стручног  испита  
за  стицање лиценце за обављање одређених послова у ловству датом у 
Правилнику о стручноm испиту за стицање лиценце за обављање одређених 
послова у ловству („Службени гласник Републике Србије”, број 65/11). 

 
Члан 3. 

Стручни испит се полаже пред Стручном комисијом за полагање 
стручног испита (у даљем тексту: Стручна комисија), коју образује Ловачка 
комора. 

Стручна комисија има три члана, које  бира Управни одбор Ловачке 
коморе на предлог Стручног одбора Ловачке коморе. 

 
Члан 4. 

Писмену пријаву за полагање стручног испита кандидат подноси 
Ловачкој комори на Обрасцу  СИ-1 – Пријава за полагање стручног испита 
за стицање лиценце. 

Трошкове полагања стручног испита, као и трошкове полагања 
поправног испита сноси кандидат, односно правно лице код кога је кандидат 
запослен. 

 
Члан 5. 

Кандидат за стицање лиценце за обављање ловочуварских послова 
полагаже писмени испит, који садржи 10 питања, у трајању од 60 минута. 

Кандидат на постављена питања одговара заокруживањем једног или 
више понуђених одговора или уписивањем одговора.  

За оцену "задовољио" потребно је да кандидат тачно одговори на 
најмање једно питање по сваком испитном предмету. 

. 
Члан 6. 

Кандидат за стицање лиценце за за обављање стручних послова 
газдовања ловиштем полагаже писмени испит, који садржи 10 питања, у 



трајању од 60 минута. 
Кандидат на постављена питања одговара заокруживањем једног или 

више понуђених одговора или уписивањем одговора.  
За оцену "задовољио" потребно је да кандидат тачно одговори на 

најмање 6 питања. 
 

Члан 7. 
Кандидат за стицање лиценце за израду планских докумената полагаже 

усмени испит, који садржи 3 питања, од чега су два питања теоријског типа и 
једно практично питање у форми задатка са образложењем. 

Кандидат је задовољио уколико тачно одговори по свим постављеним 
питањима. 

 
Члан 8. 

О полагању стручног испита Стручна комисија води записник о 
полагању стручног испита на Обрасцу СИ-2 – Записник о полагању 
стручног/поправног испита за стицање лиценце за обављање одређених 
послова у ловству. 

 
Члан 9. 

На основу записника, кандидату који је положио стручни испит издаје се 
уверење о положеном стручном испиту на Обрасцу СИ-3 – Уверење о 
положеном стручном испиту за стицање лиценце. 

 
 

Члан 10. 
Евиденцију лица која су полагала стручни испит води Стручна 

комисија за сваког кандидата. 
Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о кандидату, и то: 

редни број, име и презиме,  ЈМБГ, место и адреса становања, број и датум 
подношења пријаве за полагање стручног испита, датум  полагања стручног 
испита и врсту лиценце за коју се полаже стручни испит, резултат полагања 
стручног испита, број записника о положеном стручном испиту и датум 
издавања уверења о положеном стручном испиту. 

 
Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 
Број: 15/1/2012 ПРЕДСЕДНИК 

 
У Београду,  
07.03.2012. године                                 др Милутин Ђорђевић 



ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ 
ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА У 

ЛОВСТВУ 
 
Циљ програма је: 

Унапређење квалитета и стручно усмеравање кандидата за 

обављање одређених послова из области ловства за које је прописано 

стицање лиценце. 
 
Задаци програма су: 

1) увођење у редовну праксу стручно оспособљених лица за 

обављање одређених послова из области ловства; 

2) израда критеријума и грађења стандарда за стручно оспособљавање 
појединаца у вршењу одређених послова из области ловства; 

3) прилагођавање организације стручног испита
 у складу са стандардима компетенција. 

 
I.  Садржај програма за полагање стручног испита за стицање лиценце за 

израду планских докумената 

1) Ловно законодавство 
2) Основи планирања у ловству 
3) Методологија израде планских докумената 
4) Методологија израде економско-финансијског плана газдовања 
ловиштем 
5) Акти корисника ловишта 
6) Правилници и упутства 
7) Планови газдовања ловиштима 
8) Евиденција 

 
II. Садржај  програма  за  полагање  стручног  испита  за  стицање  лиценце  

за  обављање стручних послова газдовања ловиштем 

1) Екологија дивљачи и ловна зоологија 
2) Газдовање ловиштима и популацијама дивљачи 
3) Коришћење дивљачи 
4) Управљање ловиштима 
5) Уређење ловишта 
6) Ловно законодавство 

 
III.  Садржај  програма  за  полагање  стручног  испита  за  стицање  лиценце  

за  обављање ловочуварских послова 

1) Газдовање ловиштима и популацијама дивљачи 
2) Коришћење дивљачи 
3) Ловно законодавство 
4) Уређење ловишта 
5) Заштита и гајење дивљачи 

 

 


