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На основу тачке 17. Општих услова путовања “Војводинашуме” ЈП огранак туристичка
агенција “Војводинашуме-Турист” од дана 15.03.2021. године, заступник огранка
доноси следеће:
ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ПУТОВАЊА ЗА ЛОВНИ ТУРИЗАМ
1.
РЕЗЕРВАЦИЈА ЛОВА:
Лов се сматра резервисаним тек након потврде о уплати аконтације на основу
предрачуна издатог од стране „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ЈП огранак туристичка агенција
“Војводинашуме-Турист”. Уколико клијент не изврши уплату аконтације, у року
наведеном на предрачуну, сматраће се да је одустао од резервације траженог термина и
дивљачи за лов. Износи аконтација за појединачни лов на крупну и ситну дивљач, као и
програме групног лова наведени су у важећем Ценовнику уловљене дивљачи и услуга у
лову.
Резервација треба да садржи:
- име и презиме сваког ловца
- адреса становања
- датум рођења
- број и датум важења пасоша
- број и датум важења оружног листа
- врсту лова и 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 и факс.
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.
2.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА:
Обавеза организатора је :
- да ловцу учини доступним програм путовања и важећи Ценовник уловљене дивљачи
и услуга у лову, ове Посебне услове и Опште услове путовања,
- да иностраном ловцу достави одговарајуће позивно писмо (са личним подацима за
сваког ловца, као и подацима о оружју, које ловац доноси са собом),
- да ловцу за сву одстрељену трофејну дивљач изда трофејни лист, а за трофеје у
категорији медаља госту-ловцу додатно уручи и медаљу (златну, сребрну, бронзану).
Организатор задржава право замене предвиђеног смештаја, ради оптималне реализације
планираног лова, а у складу са тренутним условима за лов у ловиштима.
Организатор не сноси одговорност и није дужан да упозна путнике – држављане других
држава, са прописима у вези са путовањима (визни режим, царински, здравствени

прописи и друго) који важе за транзитну земљу, већ је обавеза истог да сам потребне
услове и исправе обезбеди благовремено и уредно.
3.
ЦЕНА УСЛУГА:
За ловишта ЈП “Војводинашуме” појединачно исказане вредности у Ценовнику
уловљене дивљачи и услуга у лову су нето износи, исказани у динарима. На све цене се
обрачунава ПДВ по важећој стопи у Републици Србији. 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. За ловишта ловачких удружења цене су исказане у страној валути (ЕУР),
а наплата се врши у динарима, применом званичног средњег курса Народне банке
Србије ДИН-ЕУР, на дан фактурисања.
Важећим Ценовником уловљене дивљачи и услуга у лову предвиђени су попусти на
одстрел крупне дивљачи до и преко одређене категорије трофеја, као и за одстрел
крупне дивљачи без трофеја, код појединачног лова, током целе ловне сезоне или у
одређеном периоду.
4.
ПУТНЕ И ДРУГЕ ИСПРАВЕ:
Сваки ловац пре почетка лова мора да има код себе следећа лична документа: пасош,
ловну карту Републике Србије важећу за текућу ловну сезону и оружни лист. Уколико
ловац не поседује ловну карту, може је купити у самом ловишту пре почетка лова.
5.
ОРУЖЈЕ:
За привремени унос ловачког оружја, ловац мора да поседује позивно писмо које издаје
организатор путовања и може да унесе максимално три ловачке пушке различитог
калибра. Таксу за унос оружја ловац плаћа на граничном прелазу. Уколико ловац који
привремено уноси ловачко оружје у Републику Србију долази авионом, обавезна је
асистенција представника организатора путовања на аеродрому. Лично оружје ловца
мора бити у одговарајућем калибру са одговарајућом муницијом за дивљач која се лови
и како доликује ловној етици. Инострани ловац је дужан да приликом уласка у Србију
на граници пријави ловачко оружје и муницију.
6.
ИЗВОЗ ТРОФЕЈА и ПОВРАТ ПДВ-А:
Потребна документација за извоз трофеја је:
- потврда о плаћању/рачун
- трофејни лист
- дозвола за извоз трофеја
- ветеринарски сертификат и
- уверење да трофеј не подлеже забрани изношења из земље
Инострани ловци имају право на поврат ПДВ-а за одстрељене трофеје које, након лова,
износе из земље у свом личном пртљагу. Вредност трофеја са ПДВ-ом мора бити
најмање 6.000 динара. Процедура поврата ПДВ-а се врши према позитивноправним
прописима Републике Србије.
7.
ПРАВО ЛОВЦА НА ПРИГОВОР:
На непотпуно извршене услуге у лову и сам лов: уколико ловац има приговор на услуге
у лову, односно организацију стручне водичке службе у лову, и реализацију лова,
дужан је да приговор изнесе током самог извођења лова, или непосредно након лова,
одговорном лицу у ловишту. Уколико се приговор односи на евентуалну непрецизност

процене вредности трофеја од стране стручног водича пре самог одстрела, које као
последицу има одстрел грла трофејне вредности које ловац пре лова није уговорио,
ловац мора захтевати формирање стручне комисије, која ће у самом ловишту, током
истог дана разматрати приговор. Приговоре на непотпуно извршене услуге у лову, које
ловац накнадно достави, организатор путовања неће разматрати, из разлога што се за
услуге лова приговори искључиво подносе представнику ловишта, на лицу места.
Ови Посебни услови важе од 15.03.2021. године и односе се на све специфичности које
нису регулисане Општим условима путовања од дана 09.03.2021. године.

Петроварадин, 15. март 2021. године

