
На основу члана 72. став 1. тачка 3) Закона о граничној контроли („Службени гласник РС”, 
број 24/18), 

Mинистар унутрашњих послова доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију 

"Службени гласник РС", број 63 од 17. августа 2018. 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се изглед и садржина обрасца и начин најаве и одјаве лова уз 
граничну линију. 

Члан 2. 

Изглед и садржина Најаве лова уз граничну линију (Образац 1) и Одјаве лова уз граничну 
линију (Образац 2) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 3. 

Ловачко удружење или друго овлашћено лице коме је поверено право организације лова, који 
се обавља на удаљености до 300 метара од граничне линије, дужни су да лов најаве 
територијално надлежној станици граничне полиције, најкасније 48 часова пре почетка лова. 

Ловачко удружење или друго овлашћено лице из става 1. овог члана дужно је да најкасније 12 
часова након завршетка лова, исти одјаве станици граничне полиције којој је претходна најава 
лова поднета. 

Члан 4. 

Најава лова уз граничну линију обавља се у писаној форми, непосредном доставом два 
примерка читко попуњеног Обрасца 1, територијално надлежној станици граничне полиције по 
месту планираног лова уз граничну линију. Полицијски службеник ће приликом пријема најаве 
лова уз граничну линију, на оба примерка те најаве ставити пријемни штамбиљ, уписати број, 
датум и време пријема и број под којим је најава заведена, унете податке оверити потписом и 
други примерак уручити подносиоцу. 

Одјава лова уз граничну линију се обавља на исти начин као и најава лова уз граничну линију, 
у писаној форми на читко попуњеном Обрасцу 2, с тим да може бити извршена непосредном 
доставом или електронским путем. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

Број 01-6490/18-4 

У Београду, 10. августа 2018. године 

Министар, 

др Небојша Стефановић, с.р. 

  



Прилози 

Образац 1. - НАЈАВА ЛОВА УЗ ГРАНИЧНУ ЛИНИЈУ 

 

Образац 2. - ОДЈАВА ЛОВА УЗ ГРАНИЧНУ ЛИНИЈУ 
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                                     Образац 1. 

НАЈАВА ЛОВА УЗ ГРАНИЧНУ ЛИНИЈУ 

Ловачко уружење / овлашћено лице________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Станици граничне полиције ______________________________________________________ 

најављује лов на удаљености до 300 метара од граничне линије према држави ____________ 
________________ у рејону (место – локација) _______________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Датум и време почетка лова ______________________________________________________ 

Датум и време очекиваног завршетка лова __________________________________________ 

Име, презиме и телефонски број стручног пратиоца/вође групе ловаца  __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Група броји ___________ ловаца са следећим подацима: 

 

1. ____________________________________________ ЈМБГ*__________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

2. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

3. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

4. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 



_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

5. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

6. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

7. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

8. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

9. ____________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

10. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

11. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

12. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 



                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

13. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

14. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

15. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

16. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

17. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

18. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

19. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 



20. ___________________________________________ ЈМБГ ___________________________ 

                                                            (име и презиме) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            (врста оружја, калибар, фабр.број и власник оружја и број оружног листа) 

 

* за стране држављане у поље ЈМБГ уписати број путне исправе и државу издавања 

 

 

 Дана ___________________                                     ПОДНОСИЛАЦ НАЈАВЕ 

У _______________________            _________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Најава примљена: 

Дана ___________________                                    ОВЛАШЋЕНО  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

У _________________ часова    _______________________________ 

       

 

 

 

                                                

 

 

 

 



Образац 2. 

 

ОДЈАВА ЛОВА УЗ ГРАНИЧНУ ЛИНИЈУ 

Ловачко уружење / овлашћено лице ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

одјављује лов са подручја / места уз државну границу на коме се лов одвијао_________ 

 ___________________________________________________________________________ 

у  периоду од ___________________________ до ___________________________ који је 

најављен дана ____________________ Станици граничне полиције _________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДЈАВЕ                                    ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

___________________________     _________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


