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SPLOŠNA NAVODILA 

Posamezno izkazani zneski v ceniku su neto zneski v dinarjih. Vse cene so obdavčene z DDV po splošni 
stopnji 20%, razen na storitve prenočitve v lovskih kočah kjer se DDV izračuna po posebni stopnji 10%.

Plačilo lova je v dinarjih, če pa se račun plača z nakazilom iz tujine, se obračun opravi s preračunom 
dinarskih cen v EUR, po uradnem srednjem tečaju Narodne banke Srbije na dan fakturiranja.

Cena trofejev jelena do zlate medalje se obračunava na podlagi teže trofeje v kilogramih, cena trofejev 
jelena v zlati medalji se obračunava na podlagi CIC točk. Cena trofeje jelena lopatarja se obračunava 
na podlagi teže trofeje izkazane v kilogramih. Cena trofeje srnjaka ravno tako na podlagi teže trofeje 
iskazane v gramih. Bruto teža za obračun se jemlje iz obrazca trofejnega lista - teža trofeje z lobanjo in 
zgornjo čeljustjo brez rezanja (pri srnjakih se odšteje 90 gramov), v času 24 ur po kuhanju trofeje.

Cena trofeje divjih merjascev in mufl onov se obračunava na podlagi dolžine trofeje iskazane v 
centimetrih. Dolžina se jemlje iz trofejnega lista (srednja dolžina).

Lovcu-turistu pripada trofeja odstreljene divjadi. Pri lovu netrofejne divjadi lovec-turist plačuje ceno 
odstrela. V ceno odstrela trofejne in netrofejne divjadi ni vključeno meso odstreljene divjadi, ki se (če ga 
lovec-turist želi odnesti) dodatno obračunava na podlagi teže mesa v koži (pri srnji, jelenji, lopatarski in 
mufl onski divjadi brez glave, drobovine in nog, pri divjih svinjah brez drobovine) po Ceniku mesa velike 
divjadi v koži JP “Vojvodinašume”.

Za vso odstreljeno trofejno divjad se izdaja trofejni list, trofejem v medalji pa, po CIC-ovi kategorizaciji, se 
dodelijo tudi medalje - zlata, srebrna ili bronasta.

Kriterij za dodelitev medalj trofejem ocenjenim po CIC točkah:

Cene odstrela drobne divjadi so izkazane za 
celo edinko v koži ali peresih. Cena “samo 
odstrel drobne divjadi” se nanaša izključno 
na tuje lovce-turiste, ki ne morejo iznesti 
odstreljene divjadi iz naše države, oziroma je 
vnesti v svojo državo; meso drobne divjadi 
v koži ili peresih ostane v tem primeru v lasti 
lovišča.

TROFEJNA DIVJAD   BRONCA   SREBRO   ZLATO

Јеlen 170 190 210

Merjasec 110 115 120

Srnjak 105 115 130

Jelen lopatar 160 170 180

Мufl on 185 195 205
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LOVNI POGOJI

Lov se šteje kot rezerviran šele po pisni rezervaciji (faks, e-pošta) in potrdilu o plačilu akontacije na podlagi predračuna izdanega s 
strani JP „Vojvodinašume“. Če klient ne opravi plačila akontacije v roku navedenm v predračunu, se šteje, da je odstopil od rezervacije 
želenega termina in divjadi za lov. 
Akontacija za posamični lov na veliko divjad znaša:
•  jelen, na glavo - v lovni dobi za jelena v riki 50.000,00 dinarjev brez DDV-a, izven tega obdobja 25.000,00 dinarjev brez DDV-a;
•  merjasec, na glavo 10.000,00 dinarjev brez DDV-a;
•  srnjak, na glavo 5.000,00 dinarjev brez DDV-a;
•  jelen lopatar, na glavo 15.000,00 dinarjev brez DDV-a;
•  mufl on, na glavo 15.000,00 dinarjev brez DDV-a;
•  netrofejna divjad, na glavo 2.000,00 dinarjev brez DDV-a.
Akontacija za posamični lov na drobno divjad, ter za programe skupinskega lova na drobno divjad znaša 30% cene planiranega 
lova. Za programe prigonskega lova na divje svinje akontacija znaša 30% planiranega lova in ostanek do polnega zneska plačan v 
celoti najmanj 7 dni pred samo realizacijo lova. Za programe prigonskega lova na divje svinje v odprtih delih lovišča znaša akontacija 
30.000,00 dinarjev brez DDV-a, za skupino, na lovni dan.
Rezervacija mora vsebovati: ime in priimek vsakega lovca - kraj in datum rojstva – številka potnega lista - vrsto lova – število dni v lovu 
- nastanitev (lovska hiša ali hotel, tip sobe) - datum in čas prihoda (letalo-avto) - podatke o lovskem orožju (tip, serijska številka, kaliber) 
- kontaktni telefon in faks.
Pri odpovedi rezerviranega lova, do 60 dni pred realizacijo lova se povrne 50% vrednosti plačane akontacije, znotraj 60 dni pa se 
plačano akontacijo v celoti obdrži.
Vsak lovec pred začetkom lova mora imeti pri sebi naslednje osebne listine: osebno izkaznico ali potni list, lovno karto Republike Srbije 
veljavno za tekočo lovno sezono in orožni list. Če lovec nima lovne karte, jo lahko kupi v lovišču samem pred začetkom lova. 
Osebno orožje lovca mora biti v ustreznem kalibru z ustreznim strelivom za divjad, ki se lovi in kot se spodobi lovni etiki. 

Po Zakonu o divjadi in lovstvu, 76. člen, je prepovedano loviti z lovopustom zaščiteno divjad:
•  z uporabo loka in puščice in samostrela v odprtih loviščih ter v ograjenih loviščih v katerih takšen način lova velike divjadi ni 

predviden z lovno osnovo;
•  drobno divjad s puško z ožlebljeno cevjo, puško z neožlebljeno cevjo, ki sprejme več kot dva naboja ter polavtomatsko puško z 

neožlebljeno cevjo, ki ni reducirana na dva naboja;
•  veliko divjad s puško z neožlebljeno cevjo, razen divje svinje.

Po Zakonu o divjadi in lovstvu, 77 člen, je prepovedano loviti:
•  jelena evropskega in divjo svinjo, razen podmladka teh vrst, z lovskim strelivom kalibra pod 7 mm in težo zrna lažjim kot 9,00 gr;
•  divjo svinjo s strelivom za neožlebljene cevi, razen krogle; 
•  jelena lopatarja in mufl ona, razen podmladka teh vrst, z lovskim strelivom kalibra pod 6,2 mm in težo zrna lažjim od 6,0 gr;
•  srno in podmladek evropskega jelena, divje svinje, jelena lopatarja in mufl ona, z lovskim strelivom kalibra pod 5,6 mm in težo zrna 

lažjim kot 3,5 gr. 

Lov se realizira v skladu s Pravilnikom o razglasitvi z lovopustom zaščitenih vrst divjadi (Ur. glasnik RS, št. 9/12 z dne 05.02.2012) .
V lovišču samem, neposredno pred lovom, je lovec-turist obvezen potrditi precizno trofejno strukturo in število glav, ki jih želi odstreliti. 
Lovec-turist lahko opravi odstrel izbrane glave šele po pridobljeni odobritvi s strani strokovnega spremljevalca - lovskega čuvaja.

Lovec turist se zaveže, da pri odstrelu trofejne divjadi, v posamičnem lovu s strokovnim spremljevalcem, prizna toleranco-napako:
•  pri jelenu ± 10% ocenjene vrednosti trofeje v kg, oziroma ± 7 CIC točk za trofejo jelena v zlati medalji;
•  pri vepru ± 15 % ocenjene vrednosti trofeje v cm;
•  pri srnjaku ± 20% ocenjene vrednosti trofeje v gr;
•  pri jelenu lopatarju ± 10% ocenjene vrednosti trofeje v kg;
•  pri mufl onu ± 10% ocenjene vrednosti trofeje v cm.

Ranitev divjadi se plača samo pri veliki divjadi in sicer:
•  trofejna divjad: 50 % vrednosti trofeje na podlagi ocene strokovnega spremljevalca -
 lovskega čuvaja, če pa se ranjena divjad najde, lovec-turist plača razliko do polne
 cene vrednosti trofeje;
•  divjad brez trofeje: plača se 100 %.
V primeru nedovoljenega odstrela trajno zaščitene ali z lovopustom zaščitene divjadi višina škode se obračuna na podlagi veljavnega 
Pravilnika Ministrstva za kmetijstvo in varstvo življenskega okolja.
Med izvajanjem lova so lovci-turisti odgovorni za svoje postopke v skladu z zakonom z obveznostjo, da strogo skrbijo glede tega kje in 
kako streljajo.
Med bivanjem v loviščih JP „Vojvodinašume“ vsi lovci-turisti morajo biti zavarovani pred nezgodami pri lovu.
Na zahtevo, je možno organizirati transport trofejev od lovišča do željene destinacije in v tem primeru vse stroške izvoza in transporta 
trofeje nosi lovec-turist.
Z Zakonom o divjadi in lovstvu, 72. člen (Ur. glasnik RS, številka 18 z dne 26.03.2010) je prepovedano iznašanje iz države trofeje divjadi, 
preparirane divjadi in njenih prepariranih delov kot trofeje, katere vrednost izražena v CIC točkah je večja od trofejnih vrednosti 
nacionalnih prvakov: za jelena 248,55 CIC točk, za jelena lopatarja 196,07 CIC točk, za srnjaka 207,25 CIC točk, za mufl ona 242,15 CIC 
točk, za merjasca pa 142,30 CIC točk.
Stroški izdaje veterinarskega certifi kata za izvoz trofeje se dodatno plačujejo proračunu Republike Srbije, samostojno ali s 
posredovanjem JP „Vojvodinašume“ - predpisana republiška administrativna taksa za izdajo veterinarsko-sanitarnega certifi kata za 
izvoz trofeje in nadomestilo za opravljen veterinarsko-sanitarni pregled za pošiljke rogovja. 



ODSTREL VELIKE DIVJADI (POSAMIČNI LOV)

JELENJA DIVJAD (CERVUS ELAPHUS L.) NETO V DINARJIH

jelen - trofeja do 1,99 kg 29.300,83

jelen - trofeja od 2,00 kg do 2,49 kg 35.162,50

jelen - trofeja od 2,50 kg do 2,99 kg 52.734,17

jelen - trofeja od 3,00 kg do 3,49 kg 70.322,50

jelen - trofeja od 3,50 kg do 3,99 kg 87.900,00

jelen - trofeja 4,00 kg 99.625,00

jelen - trofeja, vsakih dodatnih 10 gr od 4,01 kg do 4,99 kg 350,83

jelen - trofeja 5,00 kg 134.787,50

jelen - trofeja, vsakih dodatnih 10 gr od 5,01 kg do 5,99 kg 702,50

jelen - trofeja 6,00 kg 205.110,83

jelen - trofeja, vsakih dodatnih 10 gr od 6,01 kg do 6,99 kg 1.170,83

jelen - trofeja 7,00 kg 322.321,67

jelen - trofeja, vsakih dodatnih 10 gr od 7,01 kg do 7,99 kg 1.405,83

jelen - trofeja 8,00 kg 462.970,00

jelen - trofeja, vsakih dodatnih 10 gr od 8,01 kg do 8,99 kg 1.405,83

jelen - trofeja 9,00 kg 603.617,50

jelen - trofeja, vsakih dodatnih 10 gr preko 9,00 kg 1.755,00

jelen - trofeja 210,00 CIC točk 596.597,50

jelen trofeja - vsaka dodatna točka od 210,01 do 219,99 CIC točk 64.581,67

jelen - trofeja 220,00 CIC točk 1.242.425,83

jelen - trofeja, vsaka dodatna točka od 220,01 do 229,99 CIC točk 76.185,00

jelen - trofeja 230,00 CIC točk 2.004.290,83

jelen - trofeja, vsaka dodatna točka preko 230,00 CIC točk 119.550,00

špizer 11.717,50

košuta 9.371,67

tele 5.858,33

Do zlate medalje obračun trofeje jelena po kilogramu, za trofejo v zlati medalji obračun po CIC točkah.
Od 01. oktobra do konca lovne sezone odobrimo popust v znesku 10% na odstrel jelena do 5 kilogramov in špizerja, košute in teleta.

Odobrimo popust v znesku 20% na ceno odstrela jelena s težo trofeje 5 kg in več v loviščih Karakuša, Kućine in Bosutske šume

Odobrimo popust v znesku 20% na ceno odstrela jelena s težo trofeje 5 kg in več in odprtem delu lovišča Plavna.
Odobrimo popust v znesku 10% na ceno odstrela jelena s težo trofeje 5 kg in več v lovišču Deliblatska peščara in odprtem delu lovišča Plavna.
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DIVJA SVINJA (SUS SCROFA L.) NETO V DINARJIH

merjasec - trofeja do 11,99 cm 12.413,33

merjasec - trofeja od 12,00 cm do 13,99 cm 24.839,17

merjasec - trofeja od 14,00 cm do 15,99 cm 37.265,00

merjasec - trofeja 16,00 cm 49.690,83

merjasec - trofeja, vsaki dodatni 1 mm od 16,01 cm do 17,99 cm 1.240,00

merjasec - trofeja 18,00 cm 74.520,83

merjasec - trofeja, vsaki dodatni 1 mm od 18,01 cm do 19,99 cm 1.860,83

merjasec - trofeja 20,00 cm 111.777,50

merjasec - trofeja, vsaki dodatni 1 mm od 20,01 cm do 21,99 cm 3.104,17

merjasec - trofeja 22,00 cm 173.885,83

merjasec - trofeja, vsaki dodatni 1 mm od 22,01 cm do 23,99 cm 4.345,83

merjasec - trofeja 24,00 cm 260.845,00

merjasec - trofeja, vsaki dodatni 1 mm od 24,01 cm do 25,99 cm 5.588,33

merjasec - trofeja 26,00 cm 372.657,50

merjasec - trofeja, vsaki dodatni 1 mm preko 26,00 cm 6.200,00

prašiček, starejši prašiček, samica - teže do 29,99 kg 5.269,17

prašiček, starejši prašiček, samica – teže od 30,00 do 59,99 kg 9.960,83

prašiček, starejši prašiček, samica – teže od 60,00 kg in več 14.641,67

SRNJA DIVJAD (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) NETO V DINARJIH

srnjak - trofej do 199,99 gr 5.740,83

srnjak - trofeja od 200,00 gr do 249,99 gr 10.848,33

srnjak - trofeja od 250,00 gr do 299,99 gr 14.640,83

srnjak - trofeja 300,00 gr 19.530,83

srnjak - trofeja, vsaki dodatni 1 gr od 300,01 gr do 349,99 gr 389,17

srnjak - trofeja 350,00 gr 39.065,00

srnjak - trofeja, vsaki dodatni 1 gr od 350,01 gr do 399,99 gr 583,33

srnjak - trofeja 400,00 gr 68.367,50

srnjak - trofeja, vsaki dodatni 1 gr od 400,01 gr do 449,99 gr 680,83

srnjak - trofeja 450,00 gr 102.550,00

srnjak - trofeja, vsaki dodatni 1 gr od 450,01 gr do 499,99 gr 876,67

srnjak - trofeja 500,00 gr 146.500,83

srnjak - trofeja, vsaki dodatni 1 gr preko 500,00 gr 1.031,67

srna 2.160,83

srnjaček 2.160,83

Odobrimo popust v znesku 15% na odstrel srnjaka v vseh loviščih JP Vojvodinašume.
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LOPATARSKA DIVJAD (CERVUS DAMA L.) NETO V DINARJIH

jelen lopatar - trofeja do 1,99 kg 20.468,33

jelen lopatar - trofeja 2,00 kg 30.710,00

jelen lopatar - trofeja, vsakih dodatni 10 gr od 2,01 kg do 2,49 kg 408,33

jelen lopatar - trofeja 2,50 kg 51.169,17

jelen lopatar - trofeja, vsakih dodatni 10 gr od 2,51 kg do 2,99 kg 611,67

jelen lopatar - trofeja 3,00 kg 81.859,17

jelen lopatar - trofeja, vsakih dodatni 10 gr od 3,01 kg do 3,49 kg 816,67

jelen lopatar - trofeja 3,50 kg 122.778,33

jelen lopatar - trofeja, vsakih dodatni 10 gr od 3,51 kg do 3,99 kg 1.020,83

jelen lopatar - trofeja 4,00 kg 173.928,33

jelen lopatar - trofeja, vsakih dodatni 10 gr preko 4,00 kg 1.530,83

lopatarski špizer 8.696,67

lopatarska košuta 6.135,83

lopatarsko tele 3.576,67

MUFLONSKA DIVJAD (OVIS MUSIMON SCHREB) NETO V DINARJIH

mufl on - trofeja do 49,99 cm 22.108,33

mufl on - trofeja 50,00 cm 44.229,17

mufl on - trofeja, vsakih dodatni 1 cm od 50,01 cm do 59,99 cm 3.315,00

mufl on - trofeja 60,00 cm 77.392,50

mufl on - trofeja, vsakih dodatni 1 cm od 60,01 cm do 69,99 cm 4.420,83

mufl on - trofeja 70,00 cm 121.622,50

mufl on - trofeja, vsakih dodatni 1 cm od 70,01 cm do 79,99 cm 5.526,67

mufl on - trofeja 80,00 cm 176.905,83

mufl on - trofeja, vsakih dodatni 1 cm preko 80,00 cm 6.629,17

mufl onka 5.525,83

mufl onsko jagnje 3.309,17
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ODSTREL DROBNE DIVJADI (POSAMIČNI LOV) NETO V DINARJIH

zajec 3.640,83
zajec - samo odstrel 2.761,67
poljska jarebica 2.761,67
poljska jarebica - samo odstrel 2.430,00
divja gos (lisasta in njivska gos) 2.205,00
divja gos (lisasta in njivska) - samo odstrel 1.871,67
fazan iz svobodne narave 1.209,17
fazan iz svobodne narave - samo odstrel 882,50
srebrni fazan 5.363,33
divja raca (mlakarica in rdečeglava) 1.209,17
divja raca (mlakarica in rdečeglava)- samo odstrel 882,50
divja raca (kreheljc, reglja in zvižgavka) 661,67
divja raca (kreheljc, reglja in zvižgavka)- samo odstrel 447,50
tukalica črna 661,67
tukalica črna - samo odstrel 447,50
divji golob grivar 661,67
divji golob grivar - samo odstrel 447,50
prepelica 275,83
prepelica - samo odstrel 218,33
turška grlica 163,33
turška grlica - samo odstrel 110,00

STORITVE V LOVU (POSAMIČNI LOV) NETO V DINARJIH

organizacija lova na veliko divjad v ograjenem in odprtem delu lovišča; velja 30 dni za lovišče / po lovcu 4.958,33
organizacija lova na veliko divjad v odprtem delu lovišča; velja 30 dni za lovišče / po lovcu 2.965,83
lovski čuvaj-strokovni spremljevalec v ograjenem delu lovišča v lovu na veliko divjad / na dan 4.958,33
lovski čuvaj-strokovni spremljevalec v ograjenem delu lovišča v lovu na veliko divjad / pol dneva 2.479,17
lovski čuvaj-strokovni spremljevalec v odprtem delu lovišča / na dan 2.965,83
lovski čuvaj-strokovni spremljevalec v odprtem delu lovišča / pol dneva 1.481,67
najem lovskega orožja - karabinka / na dan 1.990,83
transfer do lovišča - osebno vozilo, kombi / 1 km 40,83
transfer v lovišču - terensko vozilo / 1 km 62,50
kočija-vprega ali traktor / 1 ura 1.481,67
asistenca na mejnem prehodu (letališče obvezno) 4.958,33
vodnik-prevajalec / na dan + penzion 3.099,17
lov na drobno divjad / zavarovanje / po lovcu, enkratno 1.165,83
organizacija lova na drobno divjad / na dan, po lovcu 1.754,17
gonjač-nosač v lovu na drobno divjad / na dan 2.333,33
uporaba lastnega lovskega psa / na dan 575,83
uporaba psa, ki pripada lovišču / na dan 1.165,83
najem lovskega orožja - lovska puška polavtomatska / na dan 2.526,67
najem lovskega orožja – puška na šibre / na dan 993,33
čoln z vesli / na dan 1.476,67
motorni čoln / na dan 1.871,67
ladja / 1 ura 3.532,50

storitev dnevnega najema mini busa z voznikom, avtodan do 300 km za transport potnikov v notranjem 
prometu, kapacitete do 16 komercialnih mest. 30.894,17

vsak dodatni kilometer 60,00

organizacija lova na velike divjadi z lokom in puščico v ograjenih loviščih do 1.000ha; 
velja za 7 dni za lovišča  / po lovcu 5.950,00

lovski čuvaj-strokovni spremljevalec v ograjenem lovišču do 1.000ha, 
v lovu na velike divjadi z lokom in puščico / dan 5.950,00

U loviščih Kozara, Apatinski rit in Subotičke šume organizacija lova na veliko divjad v ograjenih in odprtih delih lovišča se plača enkratno in velja 
7 dni.
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PRIGONSKI LOV NA DIVJE SVINJE (SKUPINSKI LOV V OGRAJENIH DELIH LOVIŠČA) NETO V DINARJIH

Lovišče Kamarište / cena lovnega dneva, za skupino (do 11 lovcev). 
Lov se organizira za skupine od 10 do 11 lovcev. 
Možnost odstrela 30 divjih svinj vseh kategorij (prašički, starejši prašički, samice, merjasci).
Na dan se organizira minimalno tri prigone.
Cena vsebuje: organizacijo lova - lovni spremljevalci, gonjači, lovski psi, prevoz s traktorjem, odstrel, trofeja, ranitev, 
zgrešek, ter vse transferje od letališča do lovske hiše in lovišča.
Penzionske storitve se lahko organizirajo v lovski hiši v samem lovišču in niso vključene v ceno lovnega dneva.

990.000,00

Lovišče Kamarište cena lovnega dneva, za skupino (do 11 lovcev)
Lovišče Plavna cena lovnega dneva, za skupino (do 11 lovcev)
Lov se organizira za skupine od 10 do 11 lovcev. 
Možnost odstrela 25 divjih svinj vseh kategorij (prašički, starejši prašički, samice, merjasci).
Na dan se organizira minimalno tri prigone.
Cena vsebuje: organizacijo lova - lovni spremljevalci, gonjači, lovski psi, prevoz s traktorjem, odstrel, trofeja, ranitev, 
zgrešek, ter vse transferje od letališča do lovske hiše in lovišča.
Penzionske storitve se lahko organizirajo v lovskih hišah v samih loviščih in niso vključene v ceno lovnega dneva.

750.000,00

Lovišča Karakuša, Kućine in Bosutske šume 
Lovišče Deliblatska peščara (Šumarak in Flamunda) / cena lovnega dneva, za skupino 10 lovcev
Lov se organizira za skupine od 10 do 15 lovcev (Karakuša, Kućine in Bosutske šume) oziroma od 10 do 13 lovcev 
(Šumarak in Flamunda). 
Možnost odstrela 22 divjih svinj vseh kategorij (prašički, starejši prašički, samice, merjasci). 
Na dan se organizira minimalno tri prigone. Cena vsebuje: organizacijo lova - lovni spremljevalci, gonjači, lovski psi, 
prevoz s kočijo - s traktorjem, odstrel, trofeja, ranitev, zgrešek ter vse transferje od letališča do lovske hiše in lovišča.
Penzionske storitve se lahko organizirajo v lovskih hišah v samih loviščih in niso vključene v ceno lovnega dneva.
Če skupina ima več kot 10 lovcev, doplačilo po lovcu (11, 12, 13, 14, 15-ti lovec)

674.775,83

51.569,17

Ekskluzivni program, dva lovna dneva v lovišču Kamarište
cena za kompleten program, za skupino (do 11 lovcev)
Lov se organizira za skupine od 10 do 11 lovcev. 
Možnost odstrela 70 divjih svinj vseh kategorij (prašički, starejši prašički, samice, merjasci).
Na dan se organizirajo minimalno štirje prigoni.
Cena vsebuje: organizacijo lova - lovni spremljevalci, gonjači, lovski psi, prevoz s traktorjem, odstrel, trofeja, ranitev, 
zgrešek.
V ceno programa so vključene tudi naslednje storitve: transferji od/do letališča in lovske hiše „Kamarište“ ter nas-
tanitev v lovski hiši „Kamarište“ na bazi polnega penziona vključno tudi pijača.

2.900.000,00

Posebni program, dva lovna dneva v lovišču DELIBLATSKA PEŠČARA (Šumarak i Flamunda)
cena za kompleten program, za skupino (do 10 lovcev)
Lov se organizira za skupine od 10 do 13 lovcev. 
Možnost odstrela 50 divjih svinj vseh kategorij (prašički, starejši prašički, samice, merjasci).
Na dan se organizirajo minimalno štirje prigoni.
Cena vsebuje: organizacijo lova - lovni spremljevalci, gonjači, lovski psi, prevoz s traktorjem, odstrel, trofeja, ranitev, 
zgrešek.
V ceno programa so vključene tudi naslednje storitve: transferji od/do letališča in lovske hiše ter nastanitev v lovski 
hiši na bazi polnega penziona vključno tudi pijača.
Če skupina ima več kot 10 lovcev, doplačilo po lovcu (11, 12, 13-ti lovec)

1.619.400,00

161.940,00

Velja za vsa ograjena lovišča – poligone »JP Vojvodinašume«. Če je skupina sestavljena iz najmanj 7 in največ 9 lovci je lahko 
končni rezultat lova v enem dnevu manjši odstrel divjih prašičev, kot je določeno v programu (10 in manj divjih prašičev). 

V tem primeru se plača ceno, ki je navedena v programu, ne glede na manjše število odstreljene divjadi.

*  Če se začeti lov mora prekiniti zaradi slabih vremenskih pogojev ali kakšnega drugega vzroka, se lovni dan plača 
na podlagi števila odstreljenih divjih svinj do momenta prekinitve lova:

• 30% cene lovnega dneva – če ni bila odstreljena nobena divja svinja;
• 50% cene lovnega dneva – če je bilo odstreljeno do 5 divjih svinj;
• 80% cene lovnega dneva – če je bilo odstreljeno 6 – 10 divjih svinj;
• 100% cene lovnega dneva – če je bilo odstreljeno 11 in več divjih svinj.

** Če se začeti lov prekine na vztrajanje lovcev-turistov, se lovni dan plača 100 %.
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POSEBNI PROGRAMI LOVA (SKUPINSKI LOV) NETO V DINARJIH

Lov v odprtih delih lovišča JP “VOJVODINAŠUME” / cena po lovcu
Lov se organizira za skupine preko 25 lovcev. V primeru, da skupina šteje manj kot 25 lovcev, se doplača potrebno 
število organizacij do 25. Takšen način lova se izvaja z uporabo lovskih psov. Obveza skupine, ki pride na lov je, da 
pripelje lovske pse. Lov se izvaja v enem prigonu. Vsaka odstreljena divja svinja se plača: merjasec 60%, samica, 
starejši prašiček in prašiček pa 80% cene iz Cenika odstrela velike divjadi. Ranitev se plača kot je navedeno v Lovnih 
pogojih. Cena vsebuje kompletno organizacijo lova, obdelavo in ocenjevanje trofeje. Ni garancije odstrela.
Cena po lovcu, v primeru izvajanja 2 prigonov tekom enega lovnega dneva

3.375,00

5.561,67

Lov v odprtih delih lovišča Kamarište, Ristovača, Smederevska Ada in Donje Podunavlje / cena po lovcu
Lov se organizira za skupine minimalno 10 lovcev. V primeru, da skupina šteje manj kot 10 lovcev, se doplača 
potrebno število organizacij do 10. Ta način lova se izvaja z uporabo lovskih psov. Obveza skupine, ki pride na lov 
je, da pripelje lovske pse. Lov se izvaja v enem prigonu. Vsaka odstreljena divja svinja se plača: prašiček, starejši 
prašiček in samica 100%, merjasec pa 60% cene iz Cenika odstrela velike divjadi. Ranitev se plača kot je navedeno v 
Lovnih pogojih. Cena vsebuje kompletno organizacijo lova, obdelavo in ocenjevanje trofeje. Ni garancije odstrela.

5.932,50

LOV NA DIVLJE RACE V LOVIŠČIH DELIBLATSKA PEŠČARA-Labudovo okno/DONJE PODUNAVLJE, 
KOVILJSKI RIT IN KAMARIŠTE / Cena za dva dni lova, po lovcu     
Lov čekanjem in preiskovanjem za skupino do  6 lovcev.
Cena vsebuje:  organizacijo lova (prevoz z čolnom, nosač), penzionske storitve v lovski hiši.
Odstrel in transferji do lovišča/ v lovišču se plača po Ceniku drobne divjadi in storitev v lovu.

26.878,33

En dan lova / dodatni dan lova /cena po lovcu                                                      
Cena vsebuje:  organizacijo lova (prevoz z čolnom, nosač), penzionske storitve v lovski hiši.
Odstrel in transferji do lovišča/ v lovišču se plača po Ceniku drobne divjadi in storitev v lovu.

11.605,83

Lov na fazane s prigonom v lovišču Ristovača cena na dan po lovcu. 
Za skupine od 8 do 12 lovcev
Cena vsebuje: odstrel in nošenje 5 fazanov in kompletno organizacijo lova (transfer v lovišču, gonjači, lovski psi), 
lovski zajtrk in lovsko kosilo

10.145,83

Lov na fazane s prigonom v lovišču Kaćka šuma cena na dan po lovcu. 
Za skupine od 4 do 6 lovcev
Cena vsebuje: odstrel in nošenje 7 fazanov in kompletno organizacijo lova (transfer v lovišču, gonjači, lovski psi), 
lovski zajtrk in lovsko kosilo

11.633,33

Cenik divjadi preko kvote predvidene s programom
fazan iz umetne reje, samo odstrel
fazan iz umetne reje, odstrel in nošenje

903,33
1.020,00

Lov na fazane v loviščih Karakuša in Hrastovača cena na dan po lovcu 
Cena vsebuje: kosilo, transfer fazana in izpuščanje v poligon in kompletno organizacijo lova.
Lov se izvaja s preiskavo terena s psi za skupine od 6 do 25 lovcev. Obveza skupine, ki prihaja v lov je, da pripelje 
lovske pse.

1.269,17

fazan iz umetne reje, odstrel in nošenje 1.165,83

Lov na fazane s štanta v loviščih Ristovača, Hrastovača in Kaćka šuma cena na dan po lovcu
v obdobju od 01.10.2017 do 31.03.2018 za skupine od 5 do 10 lovcev Cena Cena vsebuje kompletno organizacijo 
lova. 

11.373,33

fazan iz umetne reje, samo odstrel (skupni odstrel skupine do 500 fazanov) 930,00

fazan iz umetne reje, samo odstrel (skupni odstrel skupine od 500 do 1.000 fazanov) 855,83
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PENZIONSKE STORITVE V LOVSKIH HIŠAH (CENA PO OSEBI, NA DAN) NETO V DINARJIH

lovska hiša HRASTOVAČA - nočitev 2.478,18
lovska hiša HRASTOVAČA - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša HRASTOVAČA - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša HRASTOVAČA - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša MESARSKE LIVADE - nočitev 2.478,18
lovska hiša MESARSKE LIVADE - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša MESARSKE LIVADE - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša MESARSKE LIVADE - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša ŠTRBAC - nočitev 2.478,18
lovska hiša ŠTRBAC - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša ŠTRBAC - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša ŠTRBAC - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša KARAKUŠA - nočitev 2.976,36
lovska hiša KARAKUŠA - - nočitev v apartmaju 4.963,64
lovska hiša KARAKUŠA - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša KARAKUŠA - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša KARAKUŠA - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša VRANjAK - cene izven lovne dobe za obdobje od  01.04. do  31.08.
lovska hiša VRANjAK - nočitev 988,18
lovska hiša VRANjAK - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša VRANjAK - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša VRANjAK - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša VRANjAK - cene v času lovne dobe  za obdobje od 01.09. do 31.03.
lovska hiša VRANjAK - nočitev 1.707,27
lovska hiša VRANjAK - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša VRANjAK - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša VRANjAK - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša PLAVNA - nočitev 1.707,27
lovska hiša PLAVNA - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša PLAVNA - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša PLAVNA - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša BANATSKI JELEN - nočitev 1.707,27
lovska hiša BANATSKI JELEN - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša BANATSKI JELEN - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša BANATSKI JELEN - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša ŠUMARAK - nočitev 689,09
lovska hiša ŠUMARAK - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša ŠUMARAK - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša ŠUMARAK - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša MARINA - nočitev
* lovska hiša MARINA- penzionski obroki v lovski hiši Banatski jelen 689,09
lovska hiša FLAMUNDA - nočitev 689,09
lovska hiša FLAMUNDA - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša FLAMUNDA - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša FLAMUNDA - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša KAMARIŠTE - nočitev 1.707,27
lovska hiša KAMARIŠTE - penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša KAMARIŠTE - penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša KAMARIŠTE - penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša ČETIRI JELENA- nočitev 1.707,27
lovska hiša ČETIRI JELENA – penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša ČETIRI JELENA – penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša ČETIRI JELENA – penzionska večerja 1.980,00
lovska hiša ČARDAK- nočitev 1.707,27
lovska hiša ČARDAK – penzionski zajtrk 988,33
lovska hiša ČARDAK – penzionski kosilo 1.980,00
lovska hiša ČARDAK – penzionska večerja 1.980,00
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SPLOŠNE INFORMACIJE ZA LOVCE-TURISTE

Geografski položaj
Vojvodina je avtonomna pokrajina (glavno mesto Novi Sad), ki se nahaja na severu Republike Srbije. Meji na Hrvaško, 
Madžarsko in Romunijo, na južni strani pa jo reka Donava in večjim delom reka Sava loči od osrednje Srbije.
Klima: Kontinentalna
Časovna cona srednjeevropski čas (GMT + 1)

Klicna koda
za klice v Srbijo – 00, 381, številka mesta, številka telefona
za klice iz Srbije – 00, številka iskane države, številka mesta, številka telefona

Važnejši telefoni policija 192, reševalci 194, pomoč na cesti AMSS 987

Valuta Dinar (RSD) / kovanci: 1 2 5 10 20 bankovci: 10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 2.000 5.000

Listine
Za vhod v Srbijo potrebujete potni list z veljavnostjo vsaj 90 dni od vhoda v državo.

Denar
Tuj državljan lahko brez prijave vnese in iznese iz Srbije tuj efektivni denar do 10.000 EUR. Če vnese znesek čez 10.000 
EUR izpolni obrazec potrdila, ki ga potrdi pristojni carinski organ. Potrdilo velja do prvega izhoda iz države.
Ob predložitvi potrdila carinskemu organu, lahko tuj državljan iznese iz naše države efektivni tuj denar do zneska, ki 
ga je prijavil.
Lovci-turisti, ki želijo plačati svoj račun za lov v EUR, morajo pridobiti potrdilo za banko o vnosu efektivnega tujega 
denarja (samo za zneske čez 10.000 EUR), na podlagi katerega bodo odprli devizni račun v neki banki v Srbiji.
Tuji državljani blaga in storitev ne moreja plačati z efektivnim tujim denarjem, ampak izključno z dinarji, ki so jih 
pridobili z zamenjavo v menjalnicah in z uporabo plačilnih kartic ali z devizami preko deviznega računa.

Puške in strelivo
Za začasni vnos lovskih pušk v Srbijo morate imeti dovoljenje vaše policije in pozivno pismo organizatorja lova, t.j. 
»Vojvodina-šume«, v katerem so podatki o orožju. Na carini se plača taksa za orožje v znesku okrog 2.380 RSD po 
lovcu. En lovec-turist lahko začasno vnese v Srbijo dve lovski puški različnega kalibra, maksimalno 200 kosov streliva 
oziroma 40 kosov streliva za karabin.
Če lovec-turist pride z letalom, je obvezna asistenca na meji predstavnika organizatorja lova ali vodiča-prevajalca.

Psi
Če lovec-turist pripelje do 3 lovske pse, mora vsak pes imeti svoj potni list, v primeru, da jih je več, pa morajo imeti 
tudi veterinarsko potrdilo, da so bili pregledani pred odhodom na pot. Na carini se plača taksa in veterinarski pregled.

Mejni prehodi
Najbližji mejni prehodi, ki imajo obmejne veterinarske postaje (izvoz trofej ali prihod v lov z lastnim lovskim psom) so: 
letališče Beograd; proti Hrvaški Batrovci – Bajakovo, proti Madžarski pa Horgoš – Röszke.

Izvoz trofejev
Dokumentacija potrebna za iznašanje trofeje po lovu je naslednja: plačan račun, veterinarsko potrdilo, trofejni list in 
potrdilo da trofeja ni pod prepovedjo iznašanja iz države.
Odstreljene trofeje, ki se izvažajo iz Srbije, če so bile plačane preko deviznega računa, so oproščene plačila DDV, če pa 
so plačane v dinarjih (z gotovino ali plačilno kartico), ima lovec-tirist pravico do refakcije (povračila) DDV-a.



AGENCIJA ZA LOVNI TURIZEM
Srbija, 21131 Petrovaradin, Preradoviceva 2

tel: +381 21 6432 - 401, 6432 - 976
fax: +381 21 6433 - 713

e-mail: hunt@jvodinasume.rs
web-site: www.vojvodinasume.rs


