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LOVIŠČA
JP Vojvodinašume upravlja s 17 lovišči posebnega namena, skupne površine 109.824 ha, od tega približno 28.320
ha ali 26 % predstavljajo ograjena lovišča, ograjeni deli lovišč in vzgajališč divjadi z intenzivnim modelom reje in
sodobnim lovskim upravljanjem. Od skupno 17 lovišč, 16 so ravninska in eno je gorsko planinsko lovišče. Od
skupne površine lovišč največji del pripada loviščem v prosti naravi (tako imenovana odprta lovišča) skupno
81.504 ha ali 74 %. Od 109.824 ha lovišč, s katerimi upravlja JP Vojvodinašume, je pod gozdom in gozdnim
zemljiščem 69.586 ha, travniki in pašniki predstavljajo 18.906 ha, močvirja in ribniki 7.924 ha, obdelovalne
površine se razprostirajo na 3.990 ha, ostalo zemljišče pa obsega 9.418 ha.
Populacije divjadi v loviščih JP Vojvodinašume
V loviščih JP Vojvodinašume sprejete mere upravljanja s populacijo divjadi in biološki principi so:
• kakovostna matična populacija velike divjadi,
• optimalna številčnost in gostota populacija vzrejnih avtohtonih vrst velike divjadi,
• vzreja in strokovna selekcija, ki rezultira z zelo kakovostnimi trofejnimi edinkami jelena in divje svinje.
Navedene mere v upravljanju z gozdnimi lovišči predstavljajo dober temelj za razvoj lovnega turizma.
Številčno stanje matičnih populacij v loviščih JP Vojvodinašume:
• Avtohtone vrste velike divjadi
Jelen 3.500 edink
Divja svinja 4.500 edink
Srna 1.600
• Alohtone (prinesene) vrste velike divjadi
Muflon 125 edink
Jelen lopatar 350 edink
Skupno številčno stanje matičnih populacij vseh vzrejnih vrst velike divjadi v 17 loviščih JP Vojvodinašume,
sestavlja več kot 10.000 edink, na skupni površini od 109.824 ha. Gostota populacij je velika in znaša več kot 9
edink na 100 ha lovišč. Z letnim načrtom odstrela se letno povprečno odstreli več kot 3.300 edink velike divjadi.

LOVSKE HIŠE
JP Vojvodinašume v sklopu svojih 17 lovišč posebnega namena, kot pomembne infrastrukturne objekte poseduje tudi 15
lovskih hiš, ki se razlikujejo po svoji velikosti, številu sob, ravni opremljenosti in ravni storitev. Bistvena prednost objektov se
odraža v tem, da se nahajajo v samih loviščih, so polzaprtega tipa in našim gostom omogočajo polno udobje.
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SUBOTIČKE ŠUME Subotica
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Lovišče SUBOTIČKE ŠUME, Subotica
• Lovišče Subotičke šume je površine 6.137 ha, od tega je 517 ha ograjeni del lovišča,
preostali del od 5.620 ha predstavlja odprti del lovišča.
• Glavna vzrejna vrsta v ograjenem delu lovišča je muflon, jelen lopatar in divja svinja
sta stranski vzrejni lovni vrsti. V odprtem delu lovišča upravljamo pomembno
populacijo srnjadi, jelenom lopatarjem in divjo svinjo. Številčno stanje skladov
vzrejnih vrst velike divjadi so: muflon 125 edink, jelen lopatar 100 edink, divja svinja
120 edink in srnjad 150 edink. Z letnimi načrti je predviden odstrel 25 edink muflona,
80 edink divjih svinj, 25 edink jelena lopatarja in 30 edink srnjadi.
• Najboljše obdobje za lov trofejnih jelenov lopatarjev in muflonov je oktober
oziroma november mesec, obdobje parjenja teh dveh vrst. Jesenski in zimski
meseci november, december in januar so priporočeni meseci za lov. Treba je
poudariti, da v lovišču Subotičke šume zaradi specifičnih življenjskih pogojev
(Subotička peščara) vsako leto poteka odstrel trofejno kakovostnih muflonov,
katerih dolžina rogov znaša 90 cm in celo več kot 95 cm.
• Kot privlačno obdobje za lov trofejnih srnjakov predlagamo obdobje april-maj, kot
tudi obdobje parjenja, konec julija in začetek avgusta meseca. Razen velike divjadi
v lovišču Subotičke šume upravljamo tudi s populacijo drobne divjadi, predvsem z
zajcem in fazanom. V lovišču obstaja urejen poligonski del lovišča za izlov fazana.
• Zmogljivost lovišča v lovu na veliko divjad je do 4. lovcev, v okviru lovišča Subotičke
šume pa se nahaja udobna lovska hiša Hrastovača.

Lovska hiša ”Hrastovača” - Subotička peščara
Sodobna in moderna lovska hiša, temeljno obnovljena 90-tih let, zmogljivost 6 dvoposteljnih sob za nastanitev lovcev-turista. Lovska hiša je polodprtega tipa in v toku leta, ko ni lovna sezona sprejema organizirane skupine, ki želijo uživati v pravem
lovskem okolju in poskusiti najrazličnejše lovske specialitete, pripravljeni s strani vrhunskih gastronomov.
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Lovišče APATINSKI RIT, Apatin
• Lovišče Apatinski rit je površine 6.336 ha, sodi v gozdno
lovišče ravninskega tipa, ki se nahaja v tipičnem močvirnatem
okolju ob levi obali Donave.
• Odlični življenjski pogoji so omogočili, da matična populacija
znaša več kot 500 edink jelenske divjadi in 400 edink divjih
svinj. Z letnim načrtom je predviden odstrel več kot 130 edink
jelenske divjadi in 180 edink divje svinje, vseh starostnih,
spolnih in različnih trofejnih vrednosti.
• Podobno kot tudi za lovišče Kozara je najboljše obdobje
za lov trofejnih jelenov obdobje “ruka” konec avgusta do
polovice septembra meseca, ko poteka odstrel trofejnih
jelenov, katerih rogovja imajo več kot 220 CIC oziroma 230
CIC točk. Jesenski in zimski meseci november, december
in januar so priporočeni meseci za lov vseh vrst in kategorij
velike divjadi.
• Lovišče Apatinski rit ima ob kmetijskih površinah postavljene
vzrejne, zaščitne ograde s ciljem preprečevanja škod v
kmetijstvu, medtem ko je proti reki Donavi odprto, s čimer
je omogočena nemotena migracija divjadi med loviščem
Apatinski rit in sosednimi lovišči na Hrvaškem.
• Zmogljivost lovišča je do 5 lovcev, lov se izvaja kot lov v prsku
in z visoke opazovalnice.
• V okviru lovišča Apatinski rit se nahaja lovski dvorec Mesarske
livade.

Lovski dvorec ”Mesarske livade” – Apatin
Lovska hiša ”Mesarske livade” je poznana in zelo iskana lovska hiša. Udobna, zmogljivosti 3 dvoposteljnih sob, dveh triposteljnih sob in ene enoposteljne sobe. Poznana je po dobri domači kuhinji in vrhunskih lovskih specialitetah.
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Lovišče KOZARA, Bački Monoštor
• Lovišče Kozara površine 11.508 ha, ravninsko lovišče, z velikim gozdnim in
močvirnatim kompleksom vzdolž leve obale Dunave. Predstavlja idealno
prebivališče za najpomembnejše avtohtone vrste divjadi, »ristkega jelena«
in divjo svinjo.
• Številčno stanje jelenske divjadi v lovišču Kozara je več kot 1.500 edink in
približno 1.000 edink divjih svinj. Z letnim načrtom je predviden odstrel
približno 500 edink jelenske divjadi in približno 600 edink divjih svinj.
• Kompletna površina lovišča je na kmetijskih površinah ograjena, medtem
ko je del lovišča proti reki Donaia in Bajskemu kanalu odprt, kar omogoča
migracijo divjadi med lovišči Kozara in lovišči na Hrvaškem in Madžarskem.
• Najbolj privlačno obdobje za lov trofejnih jelenov je obdobje parjenja
oziroma ”ruk” jelena, ki se začne konec avgusta meseca in traja do
polovice septembra. Zelo ugodni meseci za lov so tudi november,
december in januar mesec.
• Vsako leto se v lovišču Kozara odstreljujejo kapitalni primerki jelena s
trofejno vrednostjo rogovja preko 230 CIC oziroma 240 CIC točk.
• V lovišču Kozara je odstreljen jelen s trofejnim rogovjem od 248,55 CIC
točk, ki je bil skoraj 20 let svetovni prvak in je še vedno aktualni državni
prvak Srbije. Lovišče Kozara je najbolj poznano lovišče za lov trofejnih
jelenov v Vojvodini in Srbiji.
• Lov se organizira lov v prsku in z visokih opazovalnic.
• Zmogljivost lovišča je do 8 lovcev.
• V okviru lovišča se nahaja lovska vila Štrbac.

Lovska vila ”Štrbac” - Bački Monoštor
En od naših najstarejših in najbolj poznanih lovskih hiš, ki jih posedujemo. Gre za udobno lovsko hišo, ki se nahaja v osrčju
lovišča. S 4 dvoposteljnimi sobami in dvema apartmajema gostom nudi vso udobnost prebivanja v toku lova.
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KAMARIŠTE Odžaci

Lovišče KAMARIŠTE, Odžaci
• Lovišče Kamarište skupne površine 1.104 ha je pretežno
gozdno lovišče. V okviru njega se nahaja vzgajališče za divje
svinje, površine 260 ha, in ograjeni poligonski del lovišča za
lov divjih svinj, površine 350 ha.
• V lovišču Kamarište se organizirajo pogoni na divje svinje za
skupine do 11 lovcev, tokom meseca novembra, decembra
in v izjemnih primerih tudi v mesecu januarju. Z letnim
načrtom je predviden odstrel 220 edink divjih svinj, v 5-7
lovnih dneh. Povprečen odstrel v skupinskem lovu na divje
svinje, za skupine do 11 lovcev, se giblje od 25-30 edink
divjih svinj s standardno strukturo odstrela 20 % merjasci,
50 % odrasle divje svinje in 20 % prašički. Prav tako se
organizira tudi posamični lov na trofejne merjasce, ki se
lovijo s tradicionalnimi metodami lova, lov v prsku in z visoke
opazovalnice.
• V okviru lovišča obstaja tudi podonavski del lovišča za lov
močvirske divjadi (divja raca in divja gos). Podonavski del za
lov močvirsko divjad obsega več kot 750 ha vodne površine s
skupno 5 km leve obale Donava.
• V okviru lovišča Kamarište se nahaja udobna lovska hiša.

Lovska hiša ”Kamarište” - Odžaci
Lovska hiša ”Kamarište” je avtentična lovska hiša
v neposredni bližini reke Donave v samem lovišču,
udobna s 6 dvoposteljnih in 2 enoposteljni sobi,
opremljenimi z vsemi potrebnimi lovskimi vsebinami.
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Lovišče RISTOVAČA, Bač
• Lovišče Ristovača je poljsko-gozdno lovišče,
skupne površine 1.718 ha.
• Sestavljeno je iz ograjenega dela površine 250
ha, v katerem se nahaja vzgajališče divjih svinj
in mini poligon za lov divjih svinj s prigonom,
površine 100 ha za skupine do 5 lovcev. V
ograjeni površini od 70 ha se nahaja vzgajališče
jelena lopatarja.
• Glavne vzrejne vrste velike divjadi, divja svinja
in jelen lopatar se lovijo izključno v ograjenem
delu lovišča.
• S srnjadjo kot s stransko vzrejno vrsto se
upravlja v odprtem poljskem delu lovišča.
• V odprtem delu lovišča obstajajo urejeni
poligoni za lov fazana, organizirata se dva vrsti
lova, s kratkimi pogoni in odstrelom s štanta.

Lovska hiša ”Ristovača” - Bač
Ena od najstarejših lovskih hiš, zgrajena leta 1955 kot začasni objekt, obnovljena leta 2006 in namenjena predvsem za dnevno bivanje in prehrano lovcev. Poseduje 2 dvoposteljni in 1 triposteljno sobo. Poznana po starih lovskih specialitetah in
domači kuhinji.
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Lovišče PODONAVSKO LOVIŠČE
PLAVNA, Bač
• Lovišče Plavna skupne površine 3.626
ha, tipično podonavsko gozdno lovišče.
Ograjeni del lovišča obsega 650 ha, v okviru
katerega se nahaja vzrejni del lovišča za
jelena in divjo svinjo površine 430 ha, kot
tudi poligonski del lovišča površine 220 ha
za skupinski lov (pogon) na divje svinje, ki
se izvaja v mesecih november, december
in januar. Povprečen odstrel v poligonu za
divje svinje dnevno za skupino do 11 lovcev,
je od 20-25 edink s standardno strukturo
odstreljenih divjih svinj.
• Odprti del lovišča Plavna obsega površino
od 2.976 ha, v katerem se upravlja z
jelenom, divjo svinjo in srnjadjo. V odprtem
delu lovišča se izvaja posamični lov na
jelena, srnjad in posamični ter skupinski lovi
na divje svinje. V odprtem delu lovišča se lovijo trofejni jeleni v obdobju “ruka” avgust-september mesec s
trofejno strukturo do 220 CIC točk.
• Prav tako v okviru odprtega dela lovišča obstaja tudi podonavski del za lov močvirske divjadi, divjih rac in
divjih gosi.
• Zmogljivost lovišča v lovu na veliko divjad je do 4 lovcev, skupinski lov (pogon) na divje svinje v ograjenempoligonskem delu lovišča je za skupine do 11 lovcev, v odprtem delu lovišča pa za skupine do 25 lovcev.
• V okviru lovišča se nahaja lovska hiša Plavna.

Lovska hiša ”Plavna” – Plavna
Udobna lovska hiša se nahaja ob samem lovišču zmogljivosti 25 ležišč v dvoposteljnih sobah in apartmajih. Opremljena je z vsemi vsebinami, potrebnimi za
bivanje, predvsem lovcev turistov. Glede na druge lovske hiše poseduje veliko
konferenčno dvorano kot tudi restavracijski del, primeren za manjše organizirane turistične skupine.
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Lovišče KOVILJSKI RIT, Kovilj
• Lovišče Koviljski rit je skupne površine 4.337 ha. Kompletna površina lovišča je v prosti naravi in se nahaja v
plovnem delu reke Donava in zaradi tega je oteženo upravljanje z veliko divjadjo.
• Glavna vzrejna vrsta je divja svinja kot tudi srnjad. Lov na divje svinje se organizira kot posamičen lov s
tradicionalnima metodama lova: lov v prsku in z visoke opazovalnice, v mesecih november in december pa
se organizira skupinski lov (pogon) na divje svinje za skupine do 25 lovcev.
• Z letnim načrtom upravljanja lovišča je predviden odstrel 40 edink divjih svinj in 15 edink srnjadi.
• V podonavskem delu lovišča Koviljski rit se organizira lov na močvirsko divjad, za katero obstajajo dobri
pogoji.

KOVILJSKI RIT Kovilj
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Lovišče KAĆKA ŠUMA, Kać
• Lovišče Kaćka šuma je gozdno lovišče skupne površine 490 ha in
primarno se uporablja kot urejeno poligonsko lovišče za skupinski lov
na fazane.
• Lovišče je odprtega tipa, od vzrejnih vrst se lovi srnjad z letnim
načrtovanim odstrelom do 10 edink, kot tudi drobna divjad zajec in
fazan.

LOVIŠČA

KAĆKA ŠUMA Kać
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Lovska hiša ”4 jelena” - Kać
Najnovejša lovska hiša v sistemu JP ”Vojvodinasume” - zgrajena na začetku letu
2012. Objekt, ki zagotavlja popolno udobnost in poseduje vse spremljevalne
vsebine, potrebne za bivanje lovcev. Poseduje 3 dvoposteljni sobi in restavracijski del zmogljivosti 20 oseb.
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LOVIŠČA SMEDEREVSKA ADA

LOVIŠČA DONJE PODUNAVLJE Pančevo
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Lovišče SMEDEREVSKA ADA

Lovišče DONJE PODUNAVLJE, Pančevo

• Lovišče Smederevska ada je podonavsko lovišče skupne površine
1.601 ha, namenjeno lovu močvirske divjadi. Največji del lovišča je
prekrit z močvirskim rastlinstvom, močvirji in ribniki, kar predstavlja
odlično prebivališče za močvirsko lovno divjad.
• Lov je dober v toku celotne lovne sezone september - februar. Lov se
organizira za skupine od 4-6 lovcev.

• Lovišče Donje Podunavlje je skupne površine 3.527 ha, odprto gozdno lovišče s pomembnim deležem
močvirij in močvirnatih površin.
• Od velike divjadi sta prisotni srnjad in divja svinja. Lov na srnjad in divje svinje se organizira kot posamični lov
s prskom in čakanjem kot tudi skupinski lovi (pogoni) na divje svinje za skupine do 25 lovcev.
• Lovišče Donje Podunavlje je poznano kot lovišče na močvirsko divjad, divje race in divje gosi na reki Donavi.
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Lovišče DELIBLATSKA PEŠČARA, Banatski Karlovac
• Lovišče Deliblatska peščara je skupne površine 31.037 ha, od tega je ograjeni del lovišča 2.440 ha.
• V odprtem delu lovišča je matična populacija jelenske divjadi več kot 500 edink, divjih svinj pa 400 edink.
V ograjenih delih lovišča Dragićev hat površine 1.850 ha je matična populacija jelenske divjadi 200 edink,
medtem ko je matična populacija divjih svinj 220 edink.
• V okviru lovišča Deliblatska peščara obstajata še dva ograjena dela lovišča, poligoni za vzrejo in lov divjih
svinj Flamunda 280 ha in Šumarak 320 ha. Matični populaciji divjih svinj v navedenih vzgajališčih sta po 130
edink.
• Odstrel trofejnih primerkov jelena se največ izvaja v obdobju parjenja ”ruka” jelena, v obdobju 10.
september - 05. oktober. V preteklem obdobju je izveden odstrel edink trofejne vrednosti od 170 CIC točk
do 235 CIC točk. Prav tako je dobro obdobje za lov jelenske divjadi obdobje november - januar mesec.
• Lov divjih svinj se izvaja kot posamičen lov čakanjem/lov v prsku in z visoke opazovalnice. V ograjenih delih
lovišča Flamunda in Šumarak se letno izvede 6-8 lovnih dni skupinskega lova na divje svinje s povprečnim
dnevnim odstrelom 25 edink za skupine do 13 lovcev, standardne strukture odstrela (30 % merjasci; 40 %
odrasle svinje; 30 % prašički).
• Kot stranska vzrejna vrsta v lovišču Deliblatska peščara je prisotna populacija srnjadi od več kot 400 edink.
Najboljše obdobje za lov srnjakov nižje trofejne vrednosti /povprečje 380 gr/ je obdobje parjenja, točneje
zadnji teden julija meseca in prvi teden avgusta.
• V okviru Podonavskega dela lovišča se nahaja eno od najboljših lovišč/revirjev za lov močvirske divjadi
Labudovo okno. Najboljše obdobje za lov divje race in divje gosi je november-februar, za skupine od 3 do 5
lovcev.
• V okviru lovišča Deliblatska peščara obstajajo udobne lovske hiše Banatski jelen, Izobraževalni lovski center
in Marina.

DELIBLATSKA PEŠČARA Banatski Karlovac
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LOVIŠČA
DELIBLATSKA PEŠČARA Banatski Karlovac

Lovska hiša ”Lovski edukativni centar” Čardak
V okviru Izobraževalnega centra na Čardaku je
bila leta 2010 odprta popolnoma nova lovska hiša.
Dobro pozicioniran objekt polne opremljenosti,
dobra struktura moderno opremljenih sob, prostorov za skupinsko bivanje in obedovanje, kot tudi
vse potrebne vsebine za bivanje lovcev turistov.

Lovska hiša ”Banatski jelen” - Dragićev hat
Najbolj poznana in najbolj obiskana lovska hiša
v Deliblatski peščari. Odlično locirana v samem
lovišču Dragičev hat, tehnično opremljena z vsemi
spremljevalnimi lovskimi vsebinami, dobra struktura sob od enoposteljnih do apartmajev, z dobro
kuhinjo in gostoljubnimi domačini.

Lovska hiša ”Šumarak” - Šumarak
Avtentična banatska lovska hiša namenjena predvsem za nastanitev lovcev, ki prihajajo v lov na divje
svinje v poligonsko lovišče, ki se nahaja v neposredni bližini objekta. Gre za skromno opremljeno
lovsko hišo, toda z vsemi potrebnimi vsebinami in
opremo, potrebno za bivanje gostov.

Lovska hiša ”Flamunda” - Flamunda
Lovska hiša na Flamundi je ena od hiš, kjer imajo
gosti vtis, kjer imajo vtis, da se je čas zaustavil davnih dni. Zunaj vsake civilizacije zagotavlja absoluten mir gostom, tipično banatsko kuhinjo. Locirana v osrčju lovišča, namenjena manjšim skupinam
lovcev.

Lovska hiša ”Marina”
Lovska hiša Marina je edina specializirana lovska
hiša, ki je namenjena predvsem bivanju in nastanitvi lovcev na močvirsko divjad. Nahaja se na sami
obali Donave ob urejenem pristanu za čolne, z
vsemi spremljevalnimi vsebinami predstavlja idealen namestitveni objekt za lovce na race in gosi.
Zunaj lovne sezone je idealen objekt za namestitev
ribičev in ostalih ljubiteljev narave. Objekt ponuja
izjemno udobno namestitev, prehrana pa je zagotovljena v lovski hiši Banatski jelen.

LOVIŠČA VRŠAČKE PLANINE Vršac

Lovišče VRŠAČKE PLANINE, Vršac
• Lovišče Vršačke planine je edino gorsko-planinsko lovišče, s
katerim upravlja JP Vojvodinašume skupne površine 4.118 ha.
Razprostira se na masivu Vršačkih planin z nadmorsko višino 94641 m.
• Glavni vzrejni vrsti sta srnjad in divja svinja. V okviru lovišča
obstaja tudi ograjeni del lovišča površine 360 ha, ki je vzgajališče
divjih svinj in poligon, v katerem se organizira lov (pogon) na
divje svinje za skupine do 13 lovcev. Divja svinja se lovi tudi
v posamičnem lovu v odprtem delu lovišča, kot tudi srnjad s
tradicionalnimi metodami lova, s sledenjem/lov v prsku in z
visoke opazovalnice.
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LOVIŠČA BOSUTSKE SUME Morović

LOVIŠČA POSAVSKO LOVIŠTE KARAKUŠA Ruma
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Lovišče BOSUTSKE ŠUME, Morović

Lovišče POSAVSKO LOVIŠČE KARAKUŠA, Ruma

• Lovišče Bosutske šume, gozdno lovišče
skupne površine 14.912 ha. Od skupne
površine lovišča 1.200 ha je ograjeni del
lovišča, v katerem se upravlja z jelenom
in divjo svinjo.
• V odprtem delu lovišča upravljamo
populacijo jelenske divjadi 350 edink
in 500 edink divjih svinj, medtem ko je
srnjad občasno prisotna.
• Skupinski lovi na divje svinje se
organizirajo v ograjenem delu lovišča –
revir Varoš, za skupine do 14 lovcev, v
odprtem delu lovišča pa za skupine do 25
lovcev. Letno se izvede odstrel več kot
500 edink divjih svinj.
• Lov jelenske divjadi je najuspešnejši
v obdobju parjenja “ruka”, tokom
septembra meseca. Trofejna struktura
odstreljenih jelenov je dobra in
odstreljujejo se primerki z rogovjem v
razponu od 170 CIC točk - 215 CIC točk.

• Lovišče Karakuša, pretežno gozdno lovišče skupne površine 8.125 ha, od tega je ograjeni del lovišča 2.281 ha.
• Glavne vzrejne vrste velike divjadi so jelen in divje svinje, medtem ko je srnjad stranska vzrejna vrsta.
• Lovišče se geografski nahaja ob reki Savi, ki vsako pomlad poplavlja odprti del lovišča, pa je iz tega razloga
precej oteženo upravljanje s populacijo predvsem jelenske divjadi. V ograjenem delu lovišča upravljamo
populacijo jelenske divjadi z matično populacijo od 200 edink.
• Vsako leto posebej v obdobju “ruka” jelena v mesecu septembru poteka odstrel trofejnih primerkov jelena
s trofejno vrednostjo rogovja več kot 220 CIC točk. V preteklem obdobju je bil v lovišču Karakuša odstreljen
trofejni primerek jelena z rogovjem od 243 CIC točk.
• Poleg lova na jelensko divjad je zelo iskan lov na divje svinje, s posamičnim lovom, lovom v prsku in lovom
z visoke opazovalnice, posebej je zanimiv skupinski lov (pogon) na divje svinje, za skupine do 15 lovcev,
v obdobje november in december mesec. V navedenem obdobju se izvede 7-9 lovnih dni s povprečnim
odstrelom 20 edink divjih svinj na lovni dan s standardno strukturo odstreljenih divjih svinj (20 %, 50 %, 20 %).
Letno se izvede odstrel več kot 300 divjih svinj.
• V odprtem delu lovišča Karakuša se organizirajo skupinski lovi na divje svinje in posamični lovi na srnjad.
• V okviru lovišča se nahaja luksuzna lovska hiša Karakuša.
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LOVIŠČA

POSAVSKO LOVIŠTE KARAKUŠA Ruma

Lovska hiša ”Karakuša” Karakuša
Najmodernejša in najudobnejša
lovska hiša JP ”Vojvodinasuma”, ki
stoji v lovišču Karakuša. Lovcem turistom zagotavlja polno udobnost,
opremljena je z vsemi potrebnimi
lovskimi vsebinami. Poznana po
vrhunski storitvi in odlični izbiri hrane. Objekt poseduje dobro strukturo sob od enoposteljnih, dvoposteljnih sob in dveh apartmajev.
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Lovišče KUĆINE, Višnjićevo
• Lovišče Kućine je gozdno lovišče, skupne površine
1.986 ha. Kompletna površina lovišča je ograjena.
Glavni vzrejni vrsti sta divja svinja in jelen.
• V okviru lovišča se nahajata dva poligona za lov
divjih svinj Naklo I in II, vsak površine 450 ha. Letno
se organizira 4-6 lovnih dni za skupine do 14 lovcev
v novembru in decembru mesecu s povprečnim
odstrelom 20 divjih svinj po lovnem dnevu kot tudi
posamični lovi na divje svinje z visoke opazovalnice.
Z letnim načrtom je predviden odstrel 250 divjih
svinj.
• Jelenska divjad se najbolje lovi v obdobju “ruka” v
septembru mesecu s trofejno strukturo do 200 CIC
točk.

LOVIŠČA

KUĆINE Višnjićevo
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Lovišče VRANJAK, Morović
• Lovišče Vranjak je ograjeno gozdno lovišče,
površine 544 ha. Glavni vzrejni vrsti sta divja
svinja in srna. V lovišču Vranjak se organizirajo
posamični lovi na trofejne merjasce in ostale
kategorije divjih svinj, na srnjad, prav tako se
organizirajo tudi skupinski lovi (pogoni) na
divje svinje.
• V okviru lovišča Vranjak se nahaja lovska hiša
Vranjak, ki služi za nastanitev lovcev, ki lovijo
v sosednih loviščih Bosutske šume in Kućine.

Lovska hiša ”Vranjak” - Vranjak
Stara lovska hiša, popolnoma obnovljena leta 2016 z odličnim položajem glede na okoliška lovišča. Namenjena je krajšemu
bivanju gostov in poznana je po odlični sremski domači hrani.

VRANJAK Morović
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Lovišče KUPINIK, Pećinci
• Lovišče Kupinik je skupne
površine 8.741 ha. Lovišče je
odprtega tipa, ni ograjenih
delov. Gre za velik gozdni
kompleks, ki ga reka Sava zelo
pogosto poplavlja, s čimer je
precej oteženo upravljanje s
populacijo velike divjadi.
• Glavne vzrejne vrste velike
divjadi, s katerimi se upravlja,
so divja svinja in srnjad.
• Lov se organizira z visoke
opazovalnice, lov v prsku,
kot tudi skupinski lov na divje
svinje za skupine do 26 lovcev.
• Z letnim načrtom odstrela je
predviden odstrel do 40 edink
divjih svinj in 20 edink srnjadi.

LOVIŠČA

KUPINIK Pećinci
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PROIZVODNI CENTRI
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VZGAJALIŠČA DIVJADI - PROIZVODNI CENTRI
1. Fazanerija ”Ristovača” - Bač
2. Fazanerija ”Karakuša” - Ruma
3. Fazanerija ”Subotička peščara” - Subotica
4. Centar za oplemenjeno vzrejo jelenske divljadi ”Štrbac” – Lovišče Kozara - Bački Monoštor
Reproduktivni center za oplemenjevanje ”Štrbac” predstavlja posebno vrsto vzgajališča za proizvodnjo jelenske divjadi z najkakovostnejšim genetskim potencialom. Namen reproduktivnega
centra je, da se predvsem za lovišča JP Vojvodinasume pod optimalnimi in strogo nadzorovanimi pogoji ob izvajanju niza selekcijskih posegov zagotovijo najkakovostnejše edinke jelenske
divjadi z najboljšim genetskim potencialom s končnim ciljem, da se izboljša oziroma poveča trofejna struktura jelenov, saj se nikoli ne sme spregledati dejstvo, da je trofejna vrednost jelena
najpomembnejši dejavnik atraktivnosti določenega lovišča.
5. Poligon spolne tehnologije za vzrejo divjih svinj ”Kamarište” - Odžaci
6. Vzgajališče jelena lopatarja ”Ristovača” - Bač
7. Vzgajališče divjih svinj ”Plavna”

PROIZVODNI CENTRI
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POSEBNI POGOJI POTOVANJA ZA LOVNI TURIZEM

POSEBNI POGOJI POTOVANJA ZA LOVNI TURIZEM
POSEBNI POGOJI POTOVANJA
ZA LOVNI TURIZEM
REZERVACIJA LOVA:
Lov šteje za rezerviran šele po
potrditvi o vplačilu akontacije na
podlagi predračuna, izdanega s strani
„VOJVODINAŠUME“ JP poslovalnica
turistična agencija “VojvodinašumeTurist”. Če stranka ne vplača akontacije
v roku, navedenem na predračunu,
šteje, da je odstopila od rezervacije
iskanega termina in divjadi za lov.
Zneski akontacij za posamični lov na
veliko in majhno divjad kot tudi za programe skupinskega lova so navedeni
v veljavnem Ceniku ulovljene divjadi in
storitev v lovu.
Rezervacija mora vsebovati:
- ime in priimek vsakega lovca
- naslov prebivališča
- datum rojstva
- številka in datum veljavnosti potnega
lista
- številka in datum veljavnosti
orožnega lista
- vrsto lova in število dni v lovu
- nastanitev (lovska hiša ali hotel, vrsta
sobe)
- datum in čas prihoda (letaloavtomobil)
- podatke o lovskem orožju (vrsta,
serijska številka, kaliber)
- kontaktni telefon in faks.
Pri odpovedi rezerviranega lova do
60 dni pred izvedbo lova se vrača 50 %
vrednosti od vplačane akontacije, toda
znotraj 60 dni se vplačana akontacija v
celoti zadržuje.
PARVICE IN OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA:
Obveznost organizatorja je:
- da lovcu omogoči dostopnost programa potovanja in veljavnega Cenika
ulovljene divjadi in storitev v lovu, te
Posebne pogoje in Splošne pogoje
potovanja;
- da tujemu lovcu dostavi ustrezno
pozivno pismo (z osebnimi podatki
za vsakega lovca kot tudi s podatki o
orožju, ki ga lovec nosi s seboj);
- da lovcu za vso odstreljeno trofejno
divjad izda trofejni list, za trofeje
v kategoriji medalj pa gosto-lovcu
dodatno podeli tudi medaljo (zlato,
srebrno, bronasto).

Organizator zadržuje pravico do
spremembe predvidene namestitve
zaradi optimalne izvedbe načrtovanega
lova v skladu s trenutnimi pogoji za lov
v loviščih.
Organizator ne nosi odgovornosti
in potnikov – državljanov drugih
držav ni dolžan seznaniti s predpisi v
zvezi s potovanji (vizni režim, carinski,
zdravstveni predpisi in drugo), ki
veljajo za tranzitno državo, ampak je to
obveznost le-tega, da potrebne pogoje
in listine sam pravočasno in redno
zagotovi.
CENA STORITEV:
Za lovišča JP “Vojvodinašume” so
posamično podane vrednosti v Ceniku
ulovljene divjadi in storitev v lovu v neto
zneskih, podanih v dinarjih. Na vse cene
se obračunava DDV po veljavni stopni v
Republiki Srbiji. Zaračunavanje lova je v
dinarjih, če se račun plača z nakazilom
iz tujine, preračunavanje dinarskih cen
v EUR poteka po uradnem srednjem
tečaju Narodne banke Srbije na dan
fakturiranja. Za lovišča lovskih združenj
so cene podane v tuji valuti (EUR),
plačilo poteka v dinarjih z uporabo
nakupovalnega tečaja Narodne banke
Srbije DIN-EUR, na dan fakturiranja.
Z veljavnim Cenikom ulovljene divjadi
in storitev v lovu so predvideni popusti
na odstrel velike divjadi do in preko
določene kategorije trofej kot tudi za
odstrel velike divjadi brez trofeje pri
posamičnem lovu, v toku cele lovne
sezone ali v določenem obdobju.
POTNE IN DRUGE LISTINE:
Vsak lovec mora pred začetkom lova
pri sebi imeti naslednje osebne dokumente: potni list, lovno karto Republike
Srbije veljavno za tekočo lovno sezono
in orožni list. Če lovec ne poseduje lovne karte, jo lahko kupi v samem lovišču
pred začetkom lova.
OROŽJE:
Za začasni vnos lovskega orožja mora
lovec posedovati pozivno pismo, ki ga
izdaja organizator potovanja in lahko
vnese največ tri lovske puške različnega
kalibra. Takso za vnos orožja lovec
plača na mejnem prehodu.
Če lovec, ki začasno vnaša lovsko
orožje, v Republiko Srbijo prihaja z
letalom, je obvezna prisotnost pred-

stavnika organizatorja potovanja na
letališču.
Osebno orožje lovca mora biti ustreznega kalibra z ustreznim strelivom za
divjad, ki se lovi in je v skladu z lovsko
etiko. Tuji lovec je pri vstopu v Srbijo
dolžan na meji prijaviti lovsko orožje in
strelivo.
IZVOZ TROFEJ IN VRAČILO DDV:
Potrebna dokumentacija za izvoz
trofeja je:
- potrdilo o plačilu/račun
- trofejni list
- dovoljenje za izvoz trofej
- veterinarski certifikat in
- potrdilo, da za trofejo ne velja prepoved iznašanja države
Tuji lovci imajo pravico do vračila
DDV-ja za odstreljene trofeje, ki jih po
končanem lovu iznašajo iz države v
svoji osebni prtljagi. Vrednost trofej z
DDV-jem mora biti najmanj 51 EUR v
dinarski protivrednosti (6.000 RSD).
Postopek vračila DDV-ja poteka v skladu
z veljavnimi pravnimi predpisi Republike
Srbije.
PRAVICA LOVCA NA UGOVOR:
Na nepopolno opravljene storitve v
lovu in sam lov: če ima lovec ugovor
na storitve v lovu oziroma organizacijo
strokovne vodniške službe v lovu in
izvedbo lova, je dolžan ugovor podati v
toku lova ali neposredno po končanem
lovu odgovorni osebi v lovišču. Če
se ugovor nanaša na morebitno
nenatančnost ocene vrednosti trofeje s
strani strokovnega vodiča pred samim
odstrelom, ki ima za posledico odstrel
edinke trofejne vrednosti, za katero se
lovec pred lovom ni dogovoril, lovec
mora zahtevati oblikovanje strokovne
komisije, ki bo v samem lovišču, v
toku istega dne obravnavala ugovor.
Ugovore na nepopomo izvedene
storitve v lovu, ki jih lovec naknadno
dostavi, organizator potovanja ne bo
obravnaval iz razloga, ker se za storitve
ugovori vlagajo izključno predstavniku
lovišča na licu mesta.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA
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