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Увод

Ловци су у Србији чланови најбројније невладине организације. Они су преко својих ловачких 
удружења и регионалних ловачких савеза уједињени у Ловачки Савез Србије, кровну орга-
низацију која баштини преко 125 година дугу традицију. Међу ловцима се промовишу другар-
ство, једнакост и међусобно уважавање, због чега  ловачка удружења превазилазе политичке, 
верске, социјалне или било које друге разлике међу својим члановима, и окупљају људе који 
воле природу, дружење и лов. По томе су ловачка удружења јединствена и ван оквира наше 
државе. 

Осим тога, ловцe одликује и особина да се одазивају у помоћ када се то од њих тражи. Узима-
јући у обзир да ловишта у Србији обухатају скоро целокупну државну територију, ловачка удру-
жења имају приступ скоро свим деловима наше земље, због чега су ловци често део спаси-
лачких акција на неприступачним теренима. Ловци су у првим борбеним редовима када треба 
да се брани отаџбина, али и када треба да се  гасе шумски пожари, пошумљавају голети, орга-
низују одбране од поплава или хуманитарне акције. Такође су значајна помоћ у спровођењу 
газдинских мера и у заштити дивљачи. Они учествују у пролећном пребројавању дивљачи, зими 
у њеном прихрањивању, чувају је од елементарних непогода, штите њена станишта и регулишу 
бројност предатора. Ловци доприносе и буџету Републике Србије плаћањем разних доприноса, 
куповином домаћег оружја, муниције и ловачке опреме, подржавају ловни туризам и рурални 
развој. 
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Идеја о истраживању посвећеном ловцима 
је настала пре доста времена, али је реали-
зована тек 2012. године у склопу сарадње 
Шумарског факултета Универзитета у Бео-
граду са Европским Шумарским Инсти-
тутом (ЕФИ). У оквиру ФОПЕР пројекта ЕФИ 
је обезбедио средства, док су запослени са 
Шумарског факултета спровели истражи-
вање уз помоћ Управе за шуме Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
Истраживање је поновљено 2019. године 
захваљујући средствима Буџетског фонда 
за развој ловства Републике Србије Управе 
за шуме. Захваљујући поновљеном истра-
живању добијени су додатни подаци који 
могу помоћи уочавању постојећих трендова.  
У овој публикацији су представљени ода-
брани резултати добијени из оба истражи-
вања. Детаљнија анализа резултата је пред-
стављења у научној монографији која је још 
један резултат сарадње са Управом за шуме. 

Прикупљање података у оба истраживања 
је спроведено идентичном методологијом 
да би добијени резултати били упоредиви. 
Управа за шуме би доставила списак изда-
тих ловних карата који би се филтрирао да 
се одстране сви дупликати и страни ловци 
туристи. Тако припремљен списак, у којем 
смо били сигурно да се сваки ловац помиње 
само једанпут, би се нумерисао и добио би 
се укупан број ловаца у Србији. Иако је број 
ловаца знатно мањи, за рачунање величине 
случајног узорка је узета бројност од 85.000 
ловаца у Србији, да би се добио поузданији 
узорак, који је износио 382 испитаника. Ради 
добијања још поузданијих података, добије-
ни узорак је заокружен на 390 испитаника. 
За одабир испитаника је коришћен специ-
јализовани компјутерски програм којем је 
било задато да изабере насумице 390 броје-
ва у распону колико је било укупно ловаца на 
списку. Бројеви које је компјутер извукао су 
представљали редне бројеве ловаца са спи-
ска који су изабрани да учествују у испитива-
њу (Слика 1). 

Прикупљање 
података

Из свега наведеног се може увидети да су ловци јединствена и важна групација, која има 
посебан значај за нашу државу. Без ловаца не би ни постојало ловство, које представља при-
вредну грану и научну дисциплину. Ипак у последње време су ловци све више предмет критика 
разноразних организација и појединаца, које сматрају да је лов превазиђена људска активност 
и да се као такав треба забранити. У таквој ситуацији ловцима се приписују различити, најчешће 
негативни, епитети од стране гласних критичара ловства, који се представљају у друштву као 
познаваоци ловаца и њихових особина.  Нажалост ловци у овом сукобу немају одговарајућу 
подршку доносиоца одлука и научне заједнице, зато што су запостављени и као такви предста-
вљају непознаницу. О ловцима, њиховим ставовима, потребама или очекивањима се мало зна. 
Стручњаци и научници су у Србији више заинтересовани за јелена који се лови, него за људе 
који га лове, њихове мотиве или проблеме са којима се сусрећу. 

Због свега наведеног, циљ овог истраживања је био да се упознају ловци Србије, и да се на 
основу добијених сазнања припреме препоруке за доносиоце одлука у циљу обликовања 
домаћег ловства према потребама ловаца. Надам се да ће ово истраживање мотивисати доно-
сиоце одлука да у будућности ловце укључују у процесе одлучивања који се тичу ловства 
у Србији;  као и да ће научна заједница пронаћи начин да активније сарађује са ловцима за 
њихову добробит. Верујем да ће неки од резултата овог истраживања, представљени у овој 
публикацији,  бити занимљиви ловцима да  сазнају више о себи.



8ЛОВЦИ СРБИЈЕ 9ЛОВЦИ СРБИЈЕ

97%

377

Истраживање  1

У првом истраживању је пристало 
да учествује 377 ловаца, односно 
97% испитаника, што је био бољи 
одзив од оног којем смо се надали. 
Просторни распоред ловаца који су 
учестовали у првом испитивању је 
приказан на мапи 1.

Мапа 1. Просторни распоред ловаца који су 
учествовали у истраживању 2012. године. Укупно 
је учествовало 377 од 390 испитаника. Бојама је 
означено подручје. 
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Друго истраживање је имало 
донекле мањи одзив ловаца, пошто 
је 335 испитаника пристало да уче-
ствује, односно приближно 86% 
(мапа 2). У оба истраживања одзив 
ловаца је био статистички значајан 
чиме је обезбеђена поузданост 
добијених резултата. Одзив ловаца 
је био процентуално знатно виши 
од америчких и европских иску-
става, што само потврђује чиње-
ницу да међу нашим ловцима влада 
осећај солидарности. 

Резултати истраживања указују да тренутно 
у Србији има мање од 70.000 ловаца (гра-
фикон 1). На основу приказаног тренда може 
се рећи да се број ловаца у нашој држави сма-
њује отприлике за хиљаду чланова годишње. 

Мапа 2. Просторни распоред ловаца који су уче-
ствовали у истраживању 2019. године. Укупно је 
учествовало 335 од 390 испитаника.

Графикон 1. Тренд бројности ловаца у Србији у 
последњих 20 година. 
Извор: Статистички годишњак Србије (2002; 2006) 
и самостална истраживања.

Резултати

Број ловаца
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19%

36%

40%

1.

2.

3.

Отприлике 13% испитаника је изјавило да 
размишља да престане да се бави ловом, што 
може довести до убрзаног смањења броја 
ловаца. На основу одговора из табеле 1, сви 
разлози за престанак бављењем ловом се 
угрубо могу сврстати у три групе: 

Уколико држава и доносиоци одлука не буду 
дефинисали стратегију за очување броја 
ловаца, може се очекивати да се тренд опа-
дања броја ловаца убрза у скоријој будућ-
ности.

Учесталост 
(број) Проценат Валидни 

Проценат

Старост 7 2,1 16,3

Здравствени проблеми 10 3,0 23,3

Финансије 7 2,1 16,3

Недостатак времена 5 1,5 11,6

Пререгистрација 4 1,2 9,3

Лош третман ловства у друштву 2 0,6 4,7

Лоше газдовање од стране удружења 1 0,3 2,3

Лоши односи у удружењу 5 1,5 11,6

Мало дивљачи 1 0,3 2,3

Проблем са руководством 1 0,3 2,3

Укупно 43 12,9 100,0

Недостајући податак 292 87,1

Укупно 335 100,0

Табела 1. Разлози за престанак 
бављењeм ловом.
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Ловци у нашој држави чине отприлике 1 % 
становништва, односно на једног ловца 
долази 95 грађана Србије. Овај однос ловаца 
и становништва је отприлике сличан као у 
Чешкој, Словачкој, Словенији и Босни и Хер-
цеговини. Скандинавске земље, Француска, 
Ирска, Грчка и Италија имају већу процен-
туалну заступљеност ловца међу својим 
становништвом, за разлику од Немачке, 
Мађарске, Швајцарске и Румуније које имају 
мање ловаца процентуално  од нас (табела 2 
– графикон) (Лавадиновић, 2016).

Држава Бр. ловаца Бр. становника 
(у милионима) Однос

Финска 308.000 5,2 1:17

Норвешка 190.000 4,7 1:24

Шведска 290.000 9 1:31

Пољска 106.000 38,5 1:363

Белгија   23.000 10,4 1:452

Француска 1.331.000 64,1 1:48

Ирска 350.000 4,2 1:12

Уједињено 
Краљевство 800.000 61,1 1:76

Аустрија 118.000 8,3 1:70

Чешка 110.000 10,2 1:93

Немачка 351.000 82,5 1:233

Мађарска 55.000 9,9 1:190

Словачка 55.000 5,4 1:98

Словенија 22.000 2,0 1:91

Швајцарска 30.000 7,6 1:253

Грчка 235.000 10,7 1:45

Италија 750.000 58,1 1:77

Шпанија 980.000 40,5 1:41

Албанија 14.000 3,6 1:257

БиХ 50.000 4,6 1:92

Бугарска 110.000 7,7 1:70

Хрватска 55.000 4,5 1:73

Румунија 60.000 22,2 1:361

Турска 300.000 73,2 1:244

Табела 2. Процентуална заступљеност ловаца у 
различитим европским државама.
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Лов је у Србији мушки хоби, пошто су жене 
међу ловцима заступљене са мање од 1%. 

Просечан ловац у Србији има 49 година и 24 
године ловачког стажа. Најмлађи анкетирани 
ловац је имао 21 годину, док је најстарији 
имао 79 година. Узимајући у обзир да је про-
сечна старост нашег становништва 43 године 
(Статистички годишњак, 2020), може се рећи 
да су ловци у нашој држави у просеку ста-
рији људи. Просечан ловачки стаж се креће у 
распону од 1 до 56 година. Занимљиво је да 
су у просеку испитаници почели да се баве 
ловом у 25. години живота. 

Ловци су у просеку боље образовани од 
осталог становништва, приближно 2/3 испи-
таника (68%)  има завршено средње обра-
зовање, 14% ловаца има универзитетску 
диплому, док је 7% њих завршило вишу школу. 
Око 11% ловаца је остало на основном образо-
вању (графикон 2).  

Општи подаци о ловцима

24,831,6 % %

4,8%

Војводина

Шумадија 
и Западна Србија

Источна
и Јужна Србија

Град
Београд

Косово
и Метохија

38,8%

*

Мапа 3. Распоред ловаца у Србији по статистичким 
регионима на основу испитаног узорка.

Графикон 2. Образовање ловаца.

Заступљеност ловаца у истражи-
вању је била неравномерна по реги-
онима Србије. Тако су ловци најброј-
нији у Војводини и Источној Србији, 
док их најмање има у Југозападној 
Србији и Београдској општини 
(Табела 3-Мапа 3). 

* Приступ подацима 
није био омогућен.
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Ловци су породични људи, јер 4 од 5 ловаца 
су у браку. Око 6% ловаца су удовци или 
разведени, и исто толико њих је у вези. У 
истраживању се 8% испитаника изјаснило да 
су самци. 

Међу ловцима је око 60% запослених, по 20% 
су пензионери и незапослени, док је 1% сту-
дената. 

Већина ловаца живе  у сеоским домаћин-
ствима за разлику од 4% ловаца који долазе 
из великих градова (табела 4). 

Ловци Србије нису у завидној финансијској 
ситуацији, али нису ни вољни да причају о 
својим примањима. Тако је око 40% испита-
ника одбило да прича о својим примањима, 
док од оних који су одговорили на ово питање 
90% ловаца има примања мања од званичне 
просечне плате у Србији (табела 5). 

Учесталост 
(број) Проценат Валидни  

Проценат
Кумулативни 

Проценат

до 499 51 15,2 15,3 15,3

500 до 1999 107 31,9 32,0 47,3

2000 до 4999 52 15,5 15,6 62,9

5000 до 19999 59 17,6 17,7 80,5

20000 до 99999 51 15,2 15,3 95,8

100000 и више 14 4,2 4,1 100,0

Укупно 334 99,6 100,0

Недостајући податак 1 0,4

Укупно 335 100,0

Евро Учесталост 
(број) Проценат Валидни  

Проценат
Кумулативни 

Проценат

до 1.200 25 7,5 7,5 7,5

1.201 до 3.600 53 15,8 15,8 23,3

3.601 до 6.000 68 20,3 20,3 43,6

6.001 до 12.000 19 5,7 5,7 49,3

12.001 до 24.000 3 0,9 0,9 50,1

24.000 и више 1 0,3 0,3 50,4

без примања 29 8,7 8,7 59,1

без одговора 137 40,8 40,8 100,0

Укупно 335 100,0 100,0

Табела 4. Величина насеља у 
којима ловци живе.

Табела 5. Годишња примања 
ловаца у еврима.
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Важан чинилац у разумевању кретања број-
ности ловаца је њихова регрутација, односно 
препознавање фактора који утичу на одлуку 
појединца да почне да се бави ловом. Због 
тога смо питали испитанике ко је утицао на 
њихову одлуку да постану ловци. Само тре-
ћина испитаника је изјавила да су почели да 
се баве ловом под нечијим утицајем, насу-
прот отприлике 60% испитаника који сма-
трају да нико није утицао на њих. Преосталих 
6% испитаника није могло да се одлучи. Од 
ловаца који су почели да лове под нечијим 
утицајем, отприлике четвртина је указала на 
важност блиских чланова породице; петина 
је истакла утицај пријатеља као пресудан; 
док је 11% ловаца почело да лови на наговор 
колега. Код осталих ловаца је била пресудна 
комбинација породице, пријатеља и колега 
да почну да се баве ловом. 

Иако је отприлике 2/3 испитаника изја-
вило да на њих нико није утицао да постану 
ловци, 69% ловаца има у породици некога 
ко се бавио ловом (графикон 3), односно 
46% испитаника је као узор имала оца који 
је ловац, 11% je навела деду, 8% стрица и 
2% старијег брата. Осталих 2% испитаника 
је навело неког другог рођака. У Србији 
мало више од половине ловаца поседује у 
свом арсеналу бар један ловачки карабин 
(55%), насупрот 45% ловаца који немају 
карабин (графикон 4). Од ловаца који посе-
дују карабин је највише оних који имају само 
једну пушку са жлебљеним цевима (86%), 
два карабина поседује 12%, док преосталих 
2% поседује три или више карабина. 

Међу ловцима који поседују карабин нај-
заступљенији су војни калибри, Маузеров 
8x57 (око 42% испитаника) и Спрингфилдов 
30-06 (око 40% испитаника).  Други калибри 
су знатно мање заступљени, па тако око 8% 
ловаца користи 7x64 Бренеке, колико отпри-
лике има и калибар 308 Винчестер. Калибар 
223 Ремингтон је заступљен међу мало више 
од 7% ловаца, док је  243 Винчестер присутан 
за нијансу мање јер га користи 7% испита-
ника. Калибар 7,62 × 39 има око 3% ловаца, док 
остале калибре користи мање од 1% ловаца. 
Пошто поједини ловци имају неколико кара-
бина, тиме поседују и више калибара, због чега 
је збир ових процената већи од 100%. 

Ловачке особине

Графикон 3. Одговор на питање: 
„Да ли је неко у вашој породици 
био ловац?“.

Графикон 4. Однос ловаца који имају 
карабин и оних који га не поседују.
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За разлику од претходне поделе, у Србији 94% 
ловаца поседује сачмарицу, док 6% ловаца не 
поседује пушке са глатким цевима (графикон 
5). Од ловаца који лове са сачмарицама, њих 
80% има само један комад ове врсте оружја, 
18% поседује две пушке са глатким цевима, 
1,7% у власништву чува три пушке са неолу-
ченим цевима, док 0,3% има више од три сач-
мара.  

Међу ловцима је несумњиво најпопуларнији 
калибар 12 који поседује око 75% испитаника. 
Калибар 16 користи око 39% ловаца, док је 
калибар 20 у поседу 4% испитаника. Само 
један испитаник користи калибар 28.

Отприлике 9% ловаца у Србији поседује ком-
биноване пушке, док пиштоље или револ-
вере има 15% испитаника. Међу ловцима који 
користе комбиноване пушке доминирају дво-
цевке, где је глатка цев најчешће у калибру 
12, док жлебљена цев има унутрашњи промер 
цеви између 7 и 8 милиметара.

Најловљеније врсте дивљачи у Србији смо 
утврдили тако што су испитаници навели 5 
врста које су највише ловили у последњих 5 
година. Врста која би била препозната као 
најловљенија на једном месту, више није 
разматрана за следећа места иако се споми-
њала у одговорима ловаца. На тај начин смо 
формирали листу најловљенијих врста: 

На основу ових резултата се може закључити 
да се у Србији највише лове врсте дивљачи на 
које је дозвољен лов сачмарама. 

1. Фазан (40% испитаника навело као прву 
врсту)

2. Зец (47% испитаника навело као другу 
врсту)

3. Предатори – шакал и лисица (24% испита-
ника навело ове врсте на трећем месту)

4. Дивља свиња (20% је навело ову врсту на 
четвртом месту)

5. Остала ситна перната дивљач – голуб, 
грлица, препелица, јаребица, итд. (13% 
навело ове врсте на петом месту)

Графикон 5. Однос ловаца који 
имају сачмару и оних који га не 
поседују.
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У истраживању је  83% испитаника изјавило 
да поседује ловачког пса. Најпопуларнији су 
птичари (50,4%), гоничи и кривоследници 
(36,3%), јазавичари (7,7%), теријери (5,3%). 
Rетривери, цуњавци и пси за воду су ретко 
заступљени (графикон 6).

Насупрот овим врстама, на основу одго-
вора испитаника, најмање пожељне врсте 
дивљачи у Србији су:

Питали смо ловце, када би имали могућност 
да бирају којих 5 врста дивљачи би највише 
волели да лове. На основу њихових суми-
раних одговора смо направили листу најпо-
жељнијих врста дивљачи у Србији: Графикон 6. Да ли поседујете 

ловачког пса.
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Ловци највише лове у ловишту свог ловачког 
удружења (91%), док ловци који лове нај-
чешће у ловиштима јавних предузећа (4%) 
и националних паркова (1%) су много мање 
заступљени. У иностранству мање од 5% 
ловаца је има прилику да понекада лови, 
док 92% испитаника није имало прилику да 
искуси то задовољство.  

Чак 97% су чланови локалног ловачког удру-
жења, за разлику од 3% ловаца који то нису.  

Као најчешћи начин лова 90% испитаника је 
навело групни лов на ситну дивљач. Други по 
популарности је групни лов на дивље свиње 
(50% испитаника је учетвовало у њему), док 
је на трећем месту групни лов на предаторе 
(трећина испитаника навела да је у њима уче-
ствовала). На четвртом месту је лов чекањем 
у којем је учествовало 28% испитаника, док 
појединачан лов претрагом практикује 13% 
испитаника. Јамарењем се бави само 8% 
ловаца у Србији, и као такав је најнепопулар-
нији начин лова. 

На основу одговора испитаника су препо-
знати мотиви ловаца у Србији за бављење 
ловом:

 � Дружење  
(важно за скоро 99% испитаника)

 � Рекреација (важна за 95% испитаника)

 � Провођење слободног времена 
(важно за 66% испитаника)

 � Очување породичне традиције 
(важно за 59% испитаника)

 � Одстрел/пуцање  
(важан за 43% испитаника)

 � Месо (важно за 9% испитаника)

 � Обука паса (важна за 3% испитаника)

 � Љубав према природи  
(важна за 0,8% испитаника)

 � Здравствена „терапија“  
(важна за 0,5% испитаника)

Скоро пола испитаника је било задовољно 
бројним стањем дивљачи у ловиштима 
Србије, насупрот 16% испитаника који су 
сматрали да нема довољно дивљачи. Остатак 
испитаника, што је мало више од трећине је 
дао неутралан одговор. Не можемо да знамо 
да ли је то због тога што нису били сигурни 

у бројно стање дивљачи или зато што нису 
хтели да дају одговор (графикон 7).  Ипак 
у просеку ловци у Србији су негде на сре-
дини скале – тј. не могу да се одлуче да ли су 
задовољни или нису са бројношћу дивљачи, 
са благим приближавањем категорији Задо-
вољан.  

Ставови ловаца

Графикон 7. Ставови ловаца према бројности 
дивљачи у ловиштима Србије (оцена од 1 до 5).
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У складу са претходним питањем, мало више 
од пола испитаника сматра да је обим лово-
крађе у Србији низак, насупрот 13% испи-
таника који сматрају да је висок. И на ово 
питање је око трећина преосталих испита-
ника дала неутралан одговор (графикон 8). 
Опет су у просеку ловци неодлучни, тј склони 
ставу да је ловокрађа ни висока ни ниска, али 
са благим афинитетом ка категорији Ниска 
ловокрађа. Графикон 8. Ставови ловаца о ловокрађи у Србији.

Ловци су задовољни радом ловочуварске 
службе, пошто је ¾ испитаника задовољно 
њиховим радом, насупрот 8% испитаника који 
нису. Остатак испитаника је дао неутралан 
одговор. У случару рада управника ловишта 
одговори су слични. Скоро 79% испитаника 
је задовољно њиховим радом, док је око 8% 
ловаца незадовољно. Остали испитаници су 
рекли да нису ни задовољни али ни незадо-
вољни. 

Чланство ловаца у ловачким савезима (лето 
2018. године) – Табела 6

Учесталост 
(број) Проценат

Ловачки савез Војводине 72 21,5

Ловачки савез Србије 131 39,1

Ловачки савез Југоисточне Србије 21 6,3

Ловачки савез Централне Србије 53 15,8

Ниједан 3 0,9

Укупно 280 83,6

Недостајући податак 55 16,4

Укупно 335 100,0

Табела 6. Чланство ловаца у 
ловачким савезима.
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Закон о дивљачи и ловству изазива разли-
чите ставове ловаца. Отприлике петина 
испитаника није желела да се по овом питању 
изјасни, што се може протумачити њиховом 
забринутошћу да могу сносити последице 
због својих ставова упркос томе што је истра-
живање било анонимно. Међу ловцима који су 
пристали да коментаришу закон, половина је 
изабрала неутралан одговор. Остатак испи-
таника се приближно равномерно поделио у 
оне који су незадовољни законом и оне који 
су задовољни. 

Током испитивања ставова ловаца 2012. 
године је примећено да такође скоро петина 
испитаника није желела да се изјасни о 
Закону. Од ловаца који су одговорили на 
ово питање трећина је била неутрална, 42% 
су били против закона, док је само петина 
била задовољна законом.  Поређењем ових 
резултата из 2012. и 2018. године се може 
приметити смањење ловаца који су били 
незадовољни законом у корист они који су 
неопредељени. Друго тумачење је да ловци 
који су пре били проти закона сада не желе 
да се о томе изјасне и због тога бирају неу-
тралан одговор. 

Упркос различитим ставовима према Закону 
о дивљачи и ловству, за 97% ловаца је зајед-
ничко да уопште не познају закон. Отприлике 
2% ловаца има недовољно знање о Закону, 
док само 1% ловаца донекле познају Закон и 
делове његовог садржаја. Ови резултати се 
поклапају са сазнањима из 2012. године. 

До средине 2019. године је 58% ловаца пре-
регистровало оружје, док је 14% било у про-
цесу пререгистрације. Преосталих 28% још 
није пререгистровало оружје. 

Мало више од пола ловаца купује ловачку 
штампу (51%), насупрот 49% оних који је не 
купују. Али само четвртина ловаца би поха-
ђало додатне курсеве из ловства, насу-
прот 60% ловаца који то не би никако ура-
дили. Преосталих 15% испитаника је било 
неодлучно и њихов избор би првенствено 
зависио од понуде курсева.
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Литература

У овој публикацији су изнети резултати за 
које се надам да ће заинтересовати доно-
сиоце одлука и представнике ловаца о стању 
у којем се налази најважнија интересна група 
у ловству Србије. Управо због тога не желим 
да намећем никакве закључке, уместо тога 
оставићу читаоцима да о томе дају свој суд. 
Уместо тога указаћу на потенцијалне иза-
зове са којима се ловци сусрећу.

Резултати указују да је стање ловаца у Србији 
неповољно. Бројност ловаца има опадајући 
тренд, који се због старости ловаца и лошег 
материјалног стања у будућности може убр-
зати. Са друге стране око 2/3 ловаца потиче 
из породице где се неко од родитеља или 
рођака бави ловом, што ограничава регрута-
цију нових чланова.  Изражене миграције на 
релацији село-град у нашој држави ће веро-
ватно имати значајан утицај на смањење 
нових чланова у будућности.

Ловци су лошег материјалног стања, на шта 
указује неколико параметара поред податка 

о примањима, као што су број оружја у 
њиховом поседу, врста дивљачи коју лове или 
ловишта где лове. На основу ових сазнања, и 
у складу са иностраном литературом, постоји 
место за сумњу да је месо један од разлога за 
бављење ловом код само 9% ловаца у Србији.  
Узимајући у обзир све прикупљене особине 
испитаника, наша претпоставка је да је тај 
удео ловаца много већи. Нажалост понекад 
је међу нашим ловцима срамота да се призна 
да је месо важан део лова, иако чак и у разви-
јеним и много богатијим државама од наше 
постоји значајан број ловаца којима је циљ 
лова да дођу до меса дивљачи.  Уколико би се 
лов посматрао као додатни начин прихране 
породица ловаца са нижим месечним прима-
њима, онда би сви напори противника лова да 
се он забрани били бесмислени јер би тиме 
угрожавали егзистенцију значајног броја 
грађана наше државе. 

На крају желим да предложим да се настави са 
периодичним испитивањем ставова ловаца у 
циљу обликовања ловства за њихове потребе. 

На крају  
уместо закључка
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