
ИЗЈАВА 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, свестан свих 

законских последица ако неки од мојих навода у овој изјави не одговара истини, изјављујем да: 
(заокружити слово испред одговора или уписати тражени податак) 

1. Место мог сталног боравка налази се на делу површине ловишта у коме желим да 

учествујем у лову, у складу са прописима из области ловства: а) ДА  б) НЕ   

2. Власник сам (запослено лице) домаћинства у коме се гаје домаће свиње: а) ДА  б) НЕ 

3. У претходних 30 дана: 

а) нисам био присутан у домаћинству и објектима у којима се гаје домаће свиње, 

а1) нисам био присутан у ловишту у којима се налазе дивље свиње; 

б) јесам био присутан у домаћинству и објектима у којима се гаје домаће свиње, 

б1) јесам био присутан у ловишту у којима се налазе дивље свиње,  

а које се налази у подручју које се може сматрати ризичним од Афричке куге свиња (у коме 

је потврђено или постоји сумња на присуство Афричке куге свиња), и то у:  

 

4. Одећа, обућа, опрема и возило са којима сам дошао у ловиште су чисти и 

дезинфиковани: а) ДА  б) НЕ 

5. Обавезујем се да ћу се, у току боравка у ловишту у потпуности придржавати свих 

правила и биосигурносних мера прописаних актима из области ветеринарства и ловства. 

6. Упознат сам да је забрањено уношење у ловиште меса свиња и производа од свињског 

меса неконтролисаног порекла намењеног за исхрану људи, односно ако не потичу из 

одобрених објеката и ако нису у оригиналном паковању и/или прописано декларисани. 

7. Обавезујем се да ћу непосредно пре изласка из ловишта извршити детаљно чишћење, 

прање и дезинфекцију обуће, опреме и возила, као и да ћу одмах по доласку кући (или на друго 

одредиште), своју одећу детаљно очистити и опрати. 

8. Пошто се место мог сталног боравка налази на делу површине ловишта у коме желим 

да учествујем у лову, обавезујем се да ћу, при следећем уговарању лова, односно пре издавања 

дозволе за лов, а најкасније пре почетка лова, пријавити сваку промену података у односу на 

ону коју сам навео у својој претходној Изјави, како бих остварио право на лов. 

 

 

 

Ја,       из: 

адреса:  број ловне карте: 

Место: Ловиште: 
Период 

боравка: 

Датум последњег боравка у 

домаћинству или ловишту у 

коме се налазе домаће или 

дивље свиње 

Напомена 

     

     

     

  Ловиште:  
  Датум:  

 

Потпис даваоца Изјаве: 

 

 

 


