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На основу члана 24. став 1 тачка 14.  Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу 

„Војводинашуме“ Петроварадин („Сл.лист АП Војводине“, број 53/2016) и члана члана 29. став 

1 тачка 14. Статута ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, број 308/X-2a од 31.01.2017.године 

(Решење о давању сагласности објављено у „Сл.листу АП Војводине“, број 7/2017),  Надзорни 

одбор ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин је на XXIII седници одржаној дана 

29.11.2017.године донео следећи: 

 

Ц Е Н О В Н И К 

УЛОВЉЕНЕ  ДИВЉАЧИ  И  УСЛУГА  У  ЛОВУ  У  ЛОВНОЈ   2018/2019.  ГОДИНИ 

 

1.1. Општа упутства 

 

Појединачно исказане вредности у ценовнику су нето износи, исказани у динарима. На све цене 

се обрачунава ПДВ по општој стопи 20 %. 

Наплата лова је у динарима, а уколико се рачун плаћа дознаком из иностранства, обрачун се 

врши прерачуном динарских цена у ЕУР, по званичном средњем курсу Народне банке Србије 

на дан фактурисања. 

Цена трофеја јелена до златне медаље обрачунава се на основу тежине трофеја у килограмима, 

а цена трофеја јелена у златној медаљи се обрачунава на основу CIC поена.  Цена трофеја јелена 

лопатара се обрачунава на основу тежине трофеја исказане у килограмима. Цена трофеја 

срндаћа, такође, на основу тежине трофеја исказане у грамима. Бруто тежина за обрачун се 

узима из обрасца трофејног листа - тежина трофеја са лобањом и горњом вилицом без сечења 

(код срндаћа се одузима 90 грама), у периоду 24 часа након откувавања трофеја. 

Цена трофеја вепрова и муфлона обрачунава се на основу дужине трофеја исказане у 

центиметрима. Дужина се узима из трофејног листа (средња дужина). 

Ловцу-туристи припада трофеј одстрељене дивљачи. Код лова нетрофејне дивљачи ловац-

туриста плаћа цену одстрела. У цену одстрела трофејне и нетрофејне дивљачи није укључено 

месо одстрељене дивљачи, које се (уколико ловац-туриста жели да га носи) додатно обрачунава 

на основу тежине меса у кожи (код срнеће, јеленске, лопатарске и муфлонске дивљачи без 

главе, утробе и ногу, а код дивљих свиња без утробе) по Ценовнику меса крупне дивљачи у 

кожи ЈП "Војводинашуме". 

За сву одстрељену трофејну дивљач се издаје трофејни лист, а трофејима у медаљи, по CIC-

овој категоризацији, додељују се и медаље - златна, сребрна или бронзана. 

 

Критеријум за доделу медаља трофејима оцењеним по CIC поенима:  
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Трофејна дивљач Бронза Сребро Злато 

Јелен 170 190 210 

Вепар 110 115 120 

Срндаћ 105 115 130 

Јелен лопатар 160 170 180 

Муфлон 185 195 205 

 

Цене одстрела ситне дивљачи су исказане за целу јединку у кожи или перју. Цена “само одстрел 

ситне дивљачи” се односи искључиво на иностране ловце-туристе који не могу изнети 

одстрељену дивљач из наше земље, односно унети је у своју земљу; месо ситне дивљачи у кожи 

или перју у овом случају остаје у власништву ловишта. 

 

1.2. Услови лова 

 

Лов се сматра резервисаним тек након писмене резервације (факс, е-маил) и потврде о уплати 

аконтације на основу предрачуна издатог од стране ЈП „Војводинашуме“. Уколико клијент не 

изврши уплату аконтације, у року наведеном на предрачуну, сматраће се да је одустао од 

резервације траженог термина и дивљачи за лов.    

Аконтација за појединачни лов на крупну дивљач износи: 

 јелен, по грлу - у периоду лова на јелене у рици 50.000,00 динара без ПДВ-а, изван тог   

периода 25.000,00 динара без ПДВ-а; 

 вепар, по грлу 10.000,00  динара без ПДВ-а; 

 срндаћ, по грлу 5.000,00 динара без ПДВ-а; 

 јелен лопатар, по грлу 15.000,00 динара без ПДВ-а; 

 муфлон, по грлу 15.000,00 динара без ПДВ-а; 

 нетрофејна дивљач, по грлу 2.000,00 динара без ПДВ-а. 

Аконтација за појединачни лов на ситну дивљач, као и за програме групног лова на ситну 

дивљач износи 30% од цене планираног лова. За програме пригонског лова на дивље свиње 

аконтација износи 30% од планираног лова и остатак до пуног износа уплаћен у потпуности 

најмање 7 дана пре саме реализације лова. За програме пригонског лова на дивље свиње у 

отвореним деловима ловишта аконтација износи 30.000,00 динара без ПДВ-а, за групу, по 

ловном дану. 

Резервација треба да садржи: име и презиме сваког ловца - место и датум рођења - број пасоша 

- број оружног листа - врсту лова - број дана у лову - смештај (ловачка кућа или хотел, тип 

собе) - датум и време доласка (авион-аутомобил) - податке о ловачком оружју (тип, серијски 

број, калибар) - контакт телефон,  факс и е-маил. 

Код отказивања резервисаног лова, до 60 дана пре реализације лова враћа се 50% вредности од 

уплаћене аконтације, а унутар 60 дана уплаћена аконтација се у целости задржава. 

Сваки ловац пре почетка лова мора да има код себе следећа лична документа: личну карту или 

пасош, ловну карту Републике Србије важећу за тeкућу ловну сезону и оружни лист. Уколико 

ловац не поседује ловну карту, може је купити у самом ловишту пре почетка лова.  

Лично оружје ловца мора бити у одговарајућем калибру са одговарајућом муницијом за дивљач 

која се лови и како доликује ловној етици.  
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Према Закону о дивљачи и ловству, Члан 76, забрањено је ловити ловостајем заштићену 

дивљач: 

 употребом лука и стреле и самострела у отвореним ловиштима, као и у ограђеним 

ловиштима у којима такав начин лова на крупну дивљач није предвиђен ловном 

основом; 

 ситну дивљач пушком са олученим цевима, пушком са неолученим цевима која прима 

више од два метка, као и полуаутоматском пушком са неолученим цевима која није 

редуцирана на два метка; 

 крупну дивљач пушком са неолученим цевима, осим дивље свиње. 

 

Према Закону о дивљачи и ловству, члан 77, забрањено је ловити: 

 јелена европског и дивљу свињу, осим подмлатка ових врста, ловачком муницијом 

колибра испод 7 мм и тежином зрна лакшим од 9,00 грама; 

 дивљу свињу муницијом за неолучене цеви, осим кугле;  

 јелена лопатара и муфлона, осим подмлатка ових врста, ловачком муницијом калибра 

испод 6,2 мм и  тежином зрна лакшим од 6,0 грама; 

 срну и подмладак  европског јелена, дивље свиње, јелена лопатара и муфлона, ловачком 

муницијом   калибра испод 5,6 мм и тежином зрна лакшим од 3,5 грама.  

 

Лов се реализује у складу са Правилником о проглашавању ловостајем заштићених врста 

дивљачи (Сл. гласник РС бр. 9/12 од 05.02.2012. ; 67/15 од 29.07.2015. и  75/16 од 07.09.2016.)  

У самом ловишту, непосредно пре лова, ловац-туриста је обавезан да потврди прецизну 

трофејну структуру и број грла које жели да одстрели. Ловац-туриста може да врши одстрел 

одабраног грла тек након добијеног одобрења од стручног пратиоца-ловочувара. 

 

Ловац туриста се обавезује да код одстрела трофејне дивљачи, у појединачном лову са 

стручним пратиоцем, призна толеранцију-грешку: 

 

 код јелена  ± 10% од процењене вредности трофеја у кг, односно ± 7  CIC поена за 

трофеј јелена у златној медаљи; 

 код вепра  ± 15 % од процењене вредности трофеја у цм; 

 код срндаћа ± 20% од процењене вредности трофеја у гр; 

 код јелена лопатара ± 10% од процењене вредности трофеја у кг; 

 код муфлона ± 10% од процењене вредности трофеја у цм. 

 

Рањавање дивљачи се наплаћује само код крупне дивљачи и то: 

 

 трофејна дивљач: 50 % вредности трофеја на основу процене стручног пратиоца- 

             ловочувара, а ако се рањена дивљач пронађе ловац-туриста плаћа разлику до пуне 

             цене вредности трофеја; 

 дивљач без трофеја: наплаћује се 100 %. 

 

У случају недозвољеног одстрела трајно заштићене или ловостајем заштићене дивљачи висина 

штете се обрачунава на основу  важећег  Правилника Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине. 

Током извођења лова ловци-туристи су одговорни за своје поступке у складу са законом, уз 

обавезу да строго воде рачуна о томе где и како пуцају. 
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На захтев, могуће је организовати транспорт трофеја од ловишта до жељене дестинације и у 

том случају све трошкове извоза и транспорта трофеја сноси ловац-туриста. 

Законом о дивљачи и ловству, Члан 72  (Сл. гласник РС број 18 од 26.03.2010.)  забрањено је 

изношење из земље трофеја дивљачи, препариране дивљачи и њених препарираних делова као 

трофеја, чија је вредност изражена у CIC поенима већа од трофејних вредности националних 

првака: за јелена 248,55 CIC поена, за јелена лопатара 196,07 CIC  поена, за срндаћа 207,25 CIC  

поена, за муфлона 242,15 CIC поена, а за вепра 142,30 CIC  поена. 

Трошкови издавања ветеринарског сертификата, дозволе за извоз трофеја и извозно царињење 

се додатно плаћају Буџету Републике Србије, самостално или посредством ЈП 

„Војводинашуме“ - прописана републичка административна такса за издавање ветеринарско-

санитарног сертификата за извоз трофеја и такса у поступку за издавање дозволе за извоз 

трофеја.  

 

1.3. Посредничке провизије 

 

Провизија посредника (овлашћених туристичких предузећа и агенција) утврђује се Уговором 

о посредовању у ловном туризму, а максимално може износити: 

 

1) Појединачни лов у ловиштима ЈП „Војводинашуме“: 

 10% од нето цене одстрела крупне дивљачи (јеленска дивљач, дивље свиње, 

срнећа дивљач, лопатарска дивљач, муфлонска дивљач) и ситне дивљачи 

 

2) Групни лов у ловиштима ЈП „Војводинашуме“: 

 пригонски лов на дивље свиње – ловиштa Камариште и Ристовача 

(Војводинашуме-Ловотурс), ловишта Каракуша, Кућине и Босутске шуме (ШГ 

Сремска Митровица),  ловиште Делиблатска пешчара (ШГ Банат - Панчево) и 

ловиште Плавна (ШГ Нови Сад) (редни број у Ценовнику 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 

2.4.3.а; 2.4.4; 2.4.5; 2.4.5.а; 2.4.6; 2.4.6.а)  8% на нето цену програма 

 пригонски лов на дивље свиње у отвореним  деловима ловишта (редни број у 

Ценовнику 2.4.7; 2.4.7.а; 2.4.8; )  8% на нето цену програма и нето цену 

одстрељене дивљачи 

 лов на дивље патке ловишта ШГ Банат - Панчево, ШГ Нови Сад и 

Војводинашуме-Ловотурс (редни број у Ценовнику 2.5.1; 2.5.1.а)   8% на нето 

цену програма и 10% на нето цену одстрељене дивљачи 

 лов на фазане погоном и са штанда - ловишта Ристовача, Каћка шума, Каракуша 

и Храстовача (редни број у Ценовнику 2.5.2; 2.5.2а; 2.5.2б; 2.5.3; 2.5.4; 2.5.4а; 

2.5.5, 2.5.5.а; 2.5.5.б)   8% на нето цену основног програма и нето цену 

одстрељене дивљачи 

 

3) Ловишта  ловачких  удружења 

 7% на нето цену одстрела крупне дивљачи; 

 5% на нето цену ситне дивљачи. 

 

Посредник нема право провизије на: 

 ловне услуге у појединачном лову; 
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 2.1. Одстрел крупне дивљачи (појединачни лов)  

 
Јеленска дивљач   (Cervus elaphus L.) 

 

  

1. Јелен - трофеј до 1,99 кг  29.300,83 

2. Јелен - трофеј од 2,00 кг до 2,49 кг 35.162,50 

3. Јелен - трофеј од 2,50 кг до 2,99 кг 52.734,17 

4. Јелен - трофеј од 3,00 кг до 3,49 кг 70.322,50 

5. Јелен - трофеј од 3,50 кг до 3,99 кг 87.900,00 

6. Јелен - трофеј 4,00 кг 99.625,00 

7. Јелен - трофеј, сваки додатни 10 гр од 4,01 кг до 4,99 кг 350,83 

8. Јелен - трофеј 5,00 кг 134.787,50 

9. Јелен - трофеј, сваки додатни 10 гр од 5,01 кг до 5,99 кг 702,50 

10. Јелен - трофеј 6,00 кг 205.110,83 

11. Јелен - трофеј, сваки додатни 10 гр од 6,01 кг до 6,99 кг 1.170,83 

12. Јелен - трофеј 7,00 кг 322.321,67 

13. Јелен - трофеј, сваки додатни 10 гр од 7,01 кг до 7,99 кг 1.405,83 

14. Јелен - трофеј 8,00 кг 462.970,00 

15. Јелен - трофеј, сваки додатни 10 гр од 8,01 кг до 8,99 кг 1.405,83 

16. Јелен - трофеј 9,00 кг 603.617,50 

17. Јелен - трофеј, сваки додатни 10 гр преко 9,00 кг 1.755,00 

18. Јелен - трофеј 210,00 CIC поена 596.597,50 

19. Јелен трофеј - сваки додатни поен од 210,01 до 219,99 CIC поена 64.581,67 

20. Јелен - трофеј 220,00 CIC поена 1.242.425,83 

21. Јелен - трофеј, сваки додатни поен од 220,01 до 229,99 CIC поена 76.185,00 

22. Јелен - трофеј 230,00 CIC поена 2.004.290,83 

23. Јелен - трофеј, сваки додатни поен преко 230,00 CIC поена 119.550,00 

24. Шпизер 11.717,50 

25. Кошута 9.371,67 

26. Теле 5.858,33 

До златне медаље обрачун трофеја јелена по килограму, а за трофеј у златној медаљи обрачун 

по CIC  поенима. 

Од  01. октобра до краја ловне сезоне одобрава се попуст у износу од 10% на одстрел јелена 

до 5 килограма и шпизера, кошуте и телета. 

Одобрава се попуст у износу од 20% на цену одстрела јелена са тежином трофеја од 5 кг и 

више  у ловиштима Каракуша, Кућине, Босутске шуме, Плавна и Делиблатска пешчара. 
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Дивља свиња   (Sus scrofa L.) 

27. Вепар - трофеј до 11,99 цм 12.413,33 

28. Вепар - трофеј од 12,00 цм до 13,99 цм 24.839,17 

29. Вепар - трофеј од 14,00 цм до 15,99 цм 37.265,00 

30. Вепар - трофеј 16,00 цм 49.690,83 

31. Вепар - трофеј, сваки додатни 1 мм од 16,01 цм до 17,99 цм 1.240,00 

32. Вепар - трофеј 18,00 цм 74.520,83 

33. Вепар - трофеј, сваки додатни 1 мм од 18,01 цм до 19,99 цм 1.860,83 

34. Вепар - трофеј 20,00 цм 111.777,50 

35. Вепар - трофеј, сваки додатни 1 мм од 20,01 цм до 21,99 цм 3.104,17 

36. Вепар - трофеј 22,00 цм 173.885,83 

37. Вепар - трофеј, сваки додатни 1 мм од 22,01 цм до 23,99 цм 4.345,83 

38. Вепар - трофеј 24,00 цм 260.845,00 

39. Вепар - трофеј, сваки додатни 1 мм од 24,01 цм до 25,99 цм 5.588,33 

40. Вепар - трофеј 26,00 цм 372.657,50 

41. Вепар - трофеј, сваки додатни 1 мм преко 26,00 цм 6.200,00 

42. Прасе, назиме, крмача - тежине до 29,99 кг 5.269,17 

43. Прасе, назиме, крмача – тежине од 30,00 до 59,99 кг 9.960,83 

44. Прасе, назиме, крмача – тежине од 60,00 кг и више 14.641,67 

 

 
Срнећа дивљач   (Capreolus capreolus L.) 

  

45. Срндаћ - трофеј до 199,99 гр 5.740,83 

46. Срндаћ - трофеј од 200,00 гр до 249,99 гр 10.848,33 

47. Срндаћ - трофеј од 250,00 гр до 299,99 гр 14.640,83 

48. Срндаћ - трофеј 300,00 гр 19.530,83 

49. Срндаћ - трофеј, сваки додатни 1 гр од 300,01 гр до 349,99 гр 389,17 

50. Срндаћ - трофеј 350,00 гр 39.065,00 

51. Срндаћ - трофеј, сваки додатни 1 гр од 350,01 гр до 399,99 гр 583,33 

52. Срндаћ - трофеј 400,00 гр 68.367,50 

53. Срндаћ - трофеј, сваки додатни 1 гр од 400,01 гр до 449,99 гр 680,83 

54. Срндаћ - трофеј 450,00 гр 102.550,00 

55. Срндаћ - трофеј, сваки додатни 1 гр од 450,01 гр до 499,99 гр 876,67 

56. Срндаћ - трофеј 500,00 гр 146.500,83 

57. Срндаћ - трофеј, сваки додатни 1 гр преко 500,00 гр 1.031,67 

58. Срна 2.160,83 

59. Лане 2.160,83 

Одобрава се попуст у износу од 15% на одстрел срндаћа у свим  ловиштима  

ЈП „Војводинашуме“. 
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Лопатарска дивљач   (Cervus dama L.)  

60. Јелен лопатар - трофеј до 1,99 кг 20.468,33 

61. Јелен лопатар - трофеј 2,00 кг 30.710,00 

62. Јелен лопатар - трофеј, сваки додатни 10 гр од 2,01 кг до 2,49 кг 408,33 

63. Јелен лопатар - трофеј 2,50 кг 51.169,17 

64. Јелен лопатар - трофеј, сваки додатни 10 гр од 2,51 кг до 2,99 кг 611,67 

65. Јелен лопатар - трофеј 3,00 кг 81.859,17 

66. Јелен лопатар - трофеј, сваки додатни 10 гр од 3,01 кг до 3,49 кг 816,67 

67. Јелен лопатар - трофеј 3,50 кг 122.778,33 

68. Јелен лопатар - трофеј, сваки додатни 10 гр од 3,51 кг до 3,99 кг 1.020,83 

69. Јелен лопатар - трофеј 4,00 кг 173.928,33 

70. Јелен лопатар - трофеј, сваки додатни 10 гр преко 4,00 кг 1.530,83 

71. Лопатарски шпизер  8.696,67 

72. Лопатарска кошута 6.135,83 

73. Лопатарско теле 3.576,67 

   

 Муфлонска дивљач   (Ovis musimon Schreb.)  

74. Муфлон - трофеј до 49,99 цм 22.108,33 

75. Муфлон - трофеј 50,00 цм 44.229,17 

76. Муфлон - трофеј, сваки додатни 1 цм од 50,01 цм до 59,99 цм 3.315,00 

77. Муфлон - трофеј 60,00 цм 77.392,50 

78. Муфлон - трофеј, сваки додатни 1 цм од 60,01 цм до 69,99 цм 4.420,83 

79. Муфлон - трофеј 70,00 цм 121.622,50 

80. Муфлон - трофеј, сваки додатни 1 цм од 70,01 цм до 79,99 цм 5.526,67 

81. Муфлон - трофеј 80,00 цм 176.905,83 

82. Муфлон - трофеј, сваки додатни 1 цм преко 80,00 цм 6.629,17 

83. Муфлонка 5.525,83 

84. Муфлонско јагње 3.309,17 

 
 

 
 

 
2.2.  Одстрел ситне дивљачи (појединачни лов) 

 
  

1. Зец 3.640,83 

2. Зец - само одстрел 2.761,67 

3. Пољска јаребица 2.761,67 

4. Пољска јаребица - само одстрел 2.430,00 

5. Дивља гуска (лисаста и глоговњача) 2.205,00 

6. Дивља гуска (лисаста и глоговњача) - само одстрел 1.871,67 

7. Фазан из слободне природе 1.209,17 

8. Фазан из слободне природе - само одстрел 882,50 
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9. Сребрни фазан 5.363,33 

10. Дивља патка (глувара и риђоглава) 1.209,17 

11. Дивља патка (глувара и риђоглава) - само одстрел 882,50 

12. Дивља патка (кржуља, пупчаница и звиждара) 661,67 

13. Дивља патка (кржуља, пупчаница и звиждара) - само одстрел 447,50 

14. Лиска црна 661,67 

15. Лиска црна - само одстрел 447,50 

16. Дивљи голуб гривнаш 661,67 

17. Дивљи голуб гривнаш - само одстрел 447,50 

18. Препелица 275,83 

19. Препелица - само одстрел 218,33 

20. Гугутка 163,33 

21. Гугутка - само одстрел 110,00 

 
 

 
 

 2.3. Услуге у лову (појединачни лов)  

1. 
Организација лова на крупну дивљач у ограђеном и отвореном делу 

ловишта;  важи 30 дана за ловиште/ по ловцу 
4.958,33 

2. 
Организација лова на крупну дивљач у отвореном делу ловишта;  

важи 30 дана за ловиште / по ловцу 
2.965,83 

3. 
Ловочувар-стручни пратилац у ограђеном делу ловишта у лову на 

крупну дивљач / дневно 
4.958,33 

4. 
Ловочувар-стручни пратилац у ограђеном делу ловишта у лову на 

крупну дивљач / пола дана 
2.479,17 

5. Ловочувар-стручни пратилац у отвореном делу ловишта / дневно 2.965,83 

6. Ловочувар-стручни пратилац у отвореном делу ловишта / пола дана 1.481,67 

7. Изнајмљивање ловачког оружја - карабин / дневно 1.990,83 

8. Трансфер до ловишта - путничко возило, комби / 1 км 40,83 

9. Трансфер у ловишту - теренско возило / 1 км 62,50 

10. Фијакер-запрега или трактор / 1 час 1.481,67 

11. Асистенција на граничном прелазу (аеродром обавезно) 4.958,33 

12. Водич-преводилац / дневно + пансион 3.099,17 

13. Организација лова на ситну дивљач / дневно, по ловцу 1.754,17 

14. Погонич-носач у лову на ситну дивљач / дневно 2.333,33 

15. Употреба сопственог ловачког пса / дневно           575,83 

16. Коришћење пса који припада ловишту / дневно 1.165,83 

17. 
Изнајмљивање ловачког оружја - ловачка пушка полуаутоматска  / 

дневно 
2.526,67 

18. Изнајмљивање ловачког оружја - сачмарица / дневно 993,33 

19. Чамац са веслима / дневно 1.476,67 

20. Моторни чамац / дневно 1.871,67 

21. Брод  / 1 час 3.532,50 
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22. 

Организација лова на крупну дивљач ловним луком и стрелом у 

ограђеном  делу ловишта до 1.000 ha;  важи 7 дана за ловиште/ по 

ловцу 

5.950,00 

23. 
Ловочувар-стручни пратилац у ограђеном делу ловишта до 1.000 ha у 

лову на крупну дивљач ловним луком и стрелом / дневно 
5.950,00 

 

У ловиштима Козара, Апатински рит и Суботичке шуме организација лова на крупну дивљач 

у ограђеним и отвореним деловима ловишта наплаћује се једнократно и важи 7 дана. 

 

 

 

2.4. Пригонски лов на дивље свиње (групни лов у ограђеним деловима ловишта) 

  

1. 

Ловиштe  Камариште/ цена ловног дана, по групи (до 11 ловаца).  

Лов се организује за групе од 10 до 11 ловаца.  

Могућност одстрела 30 дивљих свиња свих категорија (прасад, 

назимад, крмаче, вепрови). 

Дневно се организује минимално три пpигона. 

Цена садржи: организацију лова - ловни пратиоци, погоничи, ловачки 

пси, превоз трактором, одстрел, трофеј, рањавање, промашај, као и све 

трансфере од аеродрома до ловачке куће и ловишта. 

Пансионске услуге се могу организовати у ловачкој кући у самом 

ловишту и нису укључене у цену ловног дана. 

990.000,00 

2. 

Ловиштe  Камариште  цена ловног дана, по групи (до 11 ловаца) 

Ловиште Плавна цена ловног дана, по групи (до 11 ловаца) 

Лов се организује за групе од 10 до 11 ловаца.  

Могућност одстрела 25 дивљих свиња свих категорија (прасад, 

назимад, крмаче, вепрови). 

Дневно се организује минимално три пригона. 

Цена садржи: организацију лова - ловни пратиоци, погоничи, ловачки 

пси, превоз трактором/запрегом, одстрел, трофеј, рањавање, промашај, 

као и све трансфере од аеродрома до ловачке куће и ловишта. 

Пансионске услуге се могу организовати у ловачким кућама у самим 

ловиштима и нису укључене у цену ловног дана. 

750.000,00 

 

3. 

Ловишта Каракуша, Кућине и Босутске шуме  

Ловиште Делиблатска пешчара (Шумарак и Фламунда) 

цена ловног дана, по групи од 10 ловаца. 

Лов се организује за групе од 10 до 15 ловаца (Каракуша, Кућине и 

Босутске шуме) односно од 10 до 13 ловаца (Шумарак и Фламунда).  

Могућност одстрела 22 дивље свиње свих категорија (прасад, назимад, 

крмаче, вепрови).  

Дневно се организује минимално три пригона. Цена садржи: 

организацију лова - ловни пратиоци, погоничи, ловачки пси, превоз 

кочијом-трактором, одстрел, трофеј, рањавање, промашај, као и све 

трансфере од аеродрома до ловачке куће и ловишта. 

Пансионске услуге  се могу организовати у ловачким кућама у самим 

ловиштима и нису укључене у цену ловног дана. 

674.775,83 
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3.а 
Када група има више од 10 ловаца, доплата по ловцу (11, 12, 13, 14, 15-

ти ловац)  
51.569,17 

4. 

Ексклузиван програм - два ловна дана у ловишту  Камариште 

цена за комплетан програм, по групи (до 11 ловаца) 

Лов се организује за групе од 10 до 11 ловаца.  

Могућност одстрела 70 дивљих свиња свих категорија (прасад, 

назимад, крмаче, вепрови). 

Дневно се организује минимално четири пpигона. 

Цена садржи: организацију лова - ловни пратиоци, погоничи, ловачки 

пси, превоз трактором, одстрел, трофеј, рањавање, промашај. 

У цену програма су укључене и следеће услуге: трансфери од/до 

аеродрома и ловачке куће „Камариште“ као и смештај у ловачкој кући 

„Камариште“ на бази пуног пансиона укључујући и пиће. 

2.900.000,00 

5. 

Посебан програм - два ловна дана у ловишту  Делиблатска 

пешчара (гатери Шумарак и Фламунда)  

цена за комплетан програм, по групи од 10 ловаца 

Лов се организује за групе од 10 до 13 ловаца.  

Могућност одстрела 50 дивљих свиња свих категорија (прасад, 

назимад, крмаче, вепрови). 

Дневно се организује минимално четири пpигона. 

Цена садржи: организацију лова - ловни пратиоци, погоничи, ловачки 

пси, превоз трактором, одстрел, трофеј, рањавање, промашај. 

У цену програма су укључене и следеће услуге: трансфери од/до 

аеродрома и ловачке куће  као и смештај у ловачкој кући  на бази 

пуног пансиона укључујући и пиће. 

1.619.400,00 

5.a Kада група има више од 10 ловаца , доплата за 11, 12 и 13-тог ловца 161.940,00 

6. 

Ловишта Ристовача и  Камариште 

цена ловног дана, по групи до 5 ловаца.  

Лов се организује за групе од 5 до 6 ловаца.  

Лове се дивље свиње свих категорија (прасад, назимад, крмаче, 

вепрови). 

Дневно се организује минимално три пpигона. 

Цена садржи: организацију лова - ловни пратиоци, погоничи, ловачки 

пси, превоз трактором, доручак у ручак. 

Свака одстрељена дивља свиња се наплаћује према важећем Ценовнику 

одстрела крупне дивљачи. Рањавање се наплаћује као што је наведено 

у Условима лова. 

Према захтеву, услуга ноћења се може организовати у ловачкој кући  у 

самом ловишту и није укључена у цену ловног дана. 

68.750,00 

 

6.а. Kада група има 6 ловаца, доплата за 6-тог ловца 13.750,00 

 

Важи за сва ограђена полигонска ловишта ЈП „Војводинашуме“ (ставке 2.4.1 до 2.4.5): 

уколико група броји минимално 7 а максимално 9 ловаца даје се могућност  одстрела  10 

дивљих свиња свих категорија (прасад, назимад, крмаче, вепрови) по цени коштања 

основног програма. 
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* Уколико се започети лов (ставке 2.4.1 до 2.4.5.) мора прекинути због лоших временских 

услова или неког  другог узрока, ловни дан се наплаћује на основу броја одстрељених дивљих 

свиња до  момента прекида лова: 

 30% од цене ловног дана – ако није одстрељена ниједна дивља свиња; 

 50% од цене ловног дана – ако је одстрељено до 5 дивљих свиња; 

 80% од цене ловног дана – ако је одстрељено 6 – 10 дивљих свиња; 

 100% од цене ловног дана – ако је одстрељено 11 и више дивљих свиња. 

 

** Уколико се започети лов прекине на инсистирање ловаца-туриста, ловни дан се наплаћује 

100 %. 

 

 

 

7. 

Лов у отвореним деловима ловишта  ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“/ 
цена по ловцу 

Лов се организује за групе преко 25 ловаца. У случају да група броји 

мање од 25 ловаца, доплаћује се потребан број организација до 25. 

Овакав начин лова се изводи употребом ловачких паса. Обавеза групе 

која долази у лов је довођење ловачких паса. Лов се изводи у једном 

погону-пригону. Свака одстрељена дивља свиња се наплаћује: вепар 

60% , а крмача, назиме и прасе 80% од цене из Ценовника одстрела 

крупне дивљачи. Рањавање се наплаћује као што је наведено у 

Условима лова. Цена садржи комплетну организацију лова, обраду и 

оцењивање трофеја. Нема гаранције одстрела. 

3.375,00 

7.а Цена по ловцу, у случају извођења 2 погона у току једног ловног дана 5.561,67 

8. 

Лов у отвореним деловима ловишта Камариште, Ристовача, 

Смедеревска  Ада и Доње Подунавље / цена по ловцу 

Лов се организује за групе од минимално 10  ловаца. У случају да група 

броји мање од 10 ловаца, доплаћује се потребан број организација до 

10. Овакав начин лова се изводи употребом ловачких паса. Обавеза 

групе која долази у лов је довођење ловачких паса. Лов се изводи у 

једном погону-пригону. Свака одстрељена дивља свиња се наплаћује: 

прасе, назиме и крмача 100%, а вепар  60% од цене из Ценовника 

одстрела крупне дивљачи. Рањавање се наплаћује као што је наведено 

у Условима лова. Цена садржи комплетну организацију лова, обраду и 

оцењивање трофеја. Нема гаранције одстрела. 

5.932,50 

 

 

 

2.5. Посебни програми лова (групни лов) 

 

 

1. 

Лов на дивље патке у ловиштима ШГ „Банат“ Панчево, ШГ „Нови 

Сад“ и „Војводинашуме-Ловотурс“ / цена за два дана лова/ по ловцу, 

лов чекањем и претраживањем за групу до 6 ловаца 

Цена садржи: организацију лова (превоз чамцем, погонич-носач) и 

пансионске услуге у ловачкој кући. 

Одстрел дивљачи као и трансфери до ловишта и по ловишту се додатно 

наплаћују по ценовнику одстрела ситне дивљачи и услуга у лову. 

26.878,33 
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1.а 

Додатни дан лова на дивље патке (један дан лова) / цена по ловцу 

Цена садржи: организацију лова (превоз чамцем, погонич-носач), и 1 

пун пансион у ловачкој кући. 

Одстрел дивљачи као и трансфери до ловишта и по ловишту се додатно 

наплаћују по ценовнику одстрела ситне дивљачи и услуга у лову. 

11.605,83 

2. 

Лов на фазане погоном у ловишту Ристовача 

цена дневно по ловцу. За групе од 8 до 12 ловаца 

Цена садржи: одстрел и ношење 5 фазана и комплетну организацију 

лова (трансфер у ловишту, погоничи, ловачки пси), ловачки доручак и 

ловачки ручак 

Ценoвник дивљачи преко квоте предвиђене програмом под 2.а  и  2.б 

10.145,83 

 

2.а Фазан из вештачког узгоја, само одстрел 903,33 

2.б Фазан из вештачког узгоја, одстрел и ношење 1.020,00 

3. 

Лов на фазане погоном у ловишту Каћка шума 

цена дневно по ловцу. За групе од 4 до 8 ловаца 

Цена садржи: одстрел и ношење 7 фазана и комплетну организацију 

лова (трансфер у ловишту, погоничи, ловачки пси), ловачки доручак и 

ловачки ручак 

Ценoвник дивљачи преко квоте предвиђене програмом под 2.а  и  2.б 

11.633,33 

4. 

Лов на фазане у ловиштима Каракуша и Храстовача  

цена дневно по ловцу     

Цена садржи: ручак, трансфер фазана и испуштање у полигон и 

комплетну организација лова. 

Лов се изводи претрагом терена са псима за групе од 6 до 25 ловаца. 

Обавеза групе која долази у лов је довођење ловачких паса (на 2 

учесника у лову 1 ловачки пас). 

1.269,17 

4.а Фазан из вештачког узгоја, одстрел и ношење                              1.165,83 

5. 

Лов  на фазане са штанда у ловиштима Ристовача, Храстовача и 

Каћка шума / цена дневно по ловцу 

у периоду од 01.10.2018. до 31.03.2019. за групе од 5 до 10 ловаца 

Цена садржи комплетну организацију лова.   

11.373,33 

5.а 
Фазан из вештачког узгоја, само одстрел (укупан одстрел групе до 500 

фазана) 
930,00 

5.б 
Фазан из вештачког узгоја, само одстрел (укупан одстрел групе од 500  

до 1.000 фазана) 
855,83 
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2.6. Месо дивљачи 

 
 

 Месо крупне дивљачи у кожи  

1. Срнећа дивљач / 1 кг 443,33 

2. Јеленска дивљач  / 1 кг 266,67 

3. Лопатарска дивљач / 1 кг 266,67 

4. Муфлонска дивљач / 1 кг 266,67 

5. Дивља свиња / 1 кг 164,17 

6. Дивља свиња - прасе до 15 кг/1 кг 81,67 

7. Јелени из парења (рике) / 1 кг 100,00   

8. Вепрови / 1 кг 80,00   

 

 

 

 

Месо ситне дивљачи 
  

9. Зец у кожи / ком. 935,83 

10. Фазан у перју / ком. 346,67 

11. Фазан очишћен / ком. 432,50 

12. Дивља патка велика у перју / ком. 346,67 

13. Дивља патка мала у перју / ком. 229,17 

14. Дивља гуска  у перју / ком. 610,83 

15. Препелица  у перју / ком. 120,83 

16. Пољска јаребица у перју / ком. 365,83 

17. Шумска шљука у перју / ком. 398,33 

 

 

Месо крупне дивљачи без коже 

 

18. Срнећа дивљач / 1 кг 554,17 

19. Јеленска дивљач/1 кг 316,67 

20. Дивља свиња/ 1 кг 233,34 

 

 
  

 2.7. Жива крупна дивљач  

Цена се одређује на основу тежине, множењем цене меса крупне дивљачи са коефицијентом 3 

по 1 кг живе дивљачи за женке и младунце, док се за мужјаке на цену по тежини додаје и 

процењена вредност трофеја. 

 

 

         2.8.  Жива ситна дивљач 

1. Дивљи зец 5.840,83 
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 2.9.  Одбачено јеленско роговље   

1. Одбачено јеленско роговље до 1 кг, продајна цена / 1 кг 815,83 

2. Одбачено јеленско роговље до 1 кг, откупна цена / 1 кг 288,00 

3. Одбачено јеленско роговље од 1,01 до 3,00 кг, продајна цена / 1 кг 1.617,50 

4. Одбачено јеленско роговље од 1,01 до 3,00 кг, откупна цена / 1 кг 374,17 

5. Одбачено јеленско роговље преко 3,01 кг, продајна цена / 1 кг 2.712,50 

6. Одбачено јеленско роговље преко 3,01 кг, откупна цена / 1 кг 640,83 

   

 2.10.  Неодстрељени ловачки трофеји  

Минимално 15% од цене одстрељеног трофеја 

 

            2.11. Остале услуге 

1. 

Обрада тј.припрема откуваног трофеја за издавање ветеринарско-

санитарног уверења за извоз трофеја у регистрованим објектима за 

израду трофеја од кости, рогова, копита, канџи, рогова јелена и зуба, 

у ловиштима ЈП „Војводинашуме“ (Ценовник се примењује за 

трофеје који нису одстрељени у ловиштима ЈП „Војводинашуме“  

или у организацији туристичке агенције „Војводинашуме-Турист“) / 

по трофеју 

2.141,67 

 

2. Изнајмљивање мрежа за хватање живих дивљих зечева / ловни дан         30.655,83 

3. Услуга обављања стручних послова газдовања ловиштем  158.935,83 

4. Услуга израде годишњег плана газдовања ловиштем 

4. а Површина ловишта до 5.000 ha 22.500,00 

4. б Површина ловишта од 5.001 до 10.000 ha 27.000,00 

4. в Површина ловишта од 10.001 до 15.000 ha 31.500,00 

4. г Површина ловишта од 15.001 до 20.000 ha 36.000,00 

4. д Површина ловишта од 20.001 до 30.000 ha 40.500,00 

4. ђ Површина ловишта од 30.001 до 40.000 ha 45.000,00 

 4. ж Површина ловишта преко 40.000 ha 54.000,00 

За ловачка удружења која уплаћују авансно фазанску дивљач у фазанеријама ЈП 

„Војводинашуме“, одобрава се додатни попуст за израду годишњих планова газдовања 

ловиштем (ГПГЛ): 

- за авансне уплате до 500.000,00 динара без ПДВ-а, попуст од 10% за израду ГПГЛ; 

- за авансне уплате од 500.001,00 до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, попуст од 15% за израду 

ГПГЛ; 

- за авансне уплате преко 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, попуст од 20% за израду ГПГЛ; 

5. 
Услуга обављања стручних послова газдовања ловиштем са израдом годишњег плана 

газдовања ловиштем 

5. а Површина ловишта до 5.000 ha 181.435,83 

5. б Површина ловишта од 5.001 до 10.000 ha 185.935,83 

5. в Површина ловишта од 10.001 до 15.000 ha 190.435,83 

5. г Површина ловишта од 15.001 до 20.000 ha 194.935,83 

5. д Површина ловишта од 20.001 до 30.000 ha 199.435,83 

5. ђ Површина ловишта од 30.001 до 40.000 ha 203.935,83 




