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На  основу  члана  26.  Статута  ЈП  ''Национални  парк  Фрушка  гора'',  Сремска
Каменица, Управни одбор је на седници одржаној дана  . године, донео

ЦЕНОВНИК
ЗА УЛОВЉЕНУ ДИВЉАЧ И УСЛУГЕ У ЛОВУ

у ловној 2015/2016. години

ловци-туристи

1. Општа упутства

-  Појединачно  исказане  вредности  у  ценовнику  су  бруто  износи,  исказани  у
ДИНАРИМА. На све цене је обрачунат ПДВ по општој стопи 20%.

-  Цена  трофеја  јелена   лопатара  се  обрачунава  на  основу  тежине  исказане  у
килограмима, за срндаће, такође на основу тежине, исказане у грамима, а код вепрова и
муфлона на основу дужине трофеја, исказане у центиметрима. 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), дужина се такође узима из трофејног листа
(средња дужина) у периоду унутар 24 часа после откувавања.

-  Ловцу -   туристу  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 ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' меса крупне дивљачи у кожи).

-  За  сву  одстрељену  трофејну  дивљач  се  издаје  трофејни  лист,  а  трофејима  у
медаљи,  по  ЦИЦ-овој  категоризацији,  додељују  се  и  медаље -   златна,  сребрна,  или
бронзана.

Критеријум за доделу медаља трофејима оцењеним по ЦИЦ поенима:

                                                 бронза                        сребро                              злато
јелен                                           170                              190         210
вепар     110     115         120
срндаћ     105     115         130
лопатар     160     170         180
муфлон     185     195         205



УСЛОВИ ЛОВА

- Тек након писмене резервације (fax, e-mail) о уплати договорене аконтације, лов
ће се сматрати резервисаним. Резервација треба да садржи: име и презиме сваког ловца;
место и датум рођења; број пасоша; 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 и факс.

-  Сваки  ловац  пре  уласка  у  ловиште  мора  да  има  код  себе  следећа  важећа
документа: личну карту или пасош, дозволу за лов и оружни лист.

-  Лично  оружје  ловца  мора  бити  у  одговарајућем  калибру  са  одговарајућом
муницијом за дивљач која се лови, како доликује ловној етици, а као што је прописано
Законом о дивљачи и  ловству.

Јеленска дивљач -  ловачки карабин-мин калибар 7 х 57 -  мин.тежина зрна 11 гр.
Дивља свиња -  ловачки карабин-мин.калибар 7 х 57 -  мин.тежина 9 гр.
Употреба  пушака  са  глатким  цевима  -   сачмарица  је  дозвољена  само  у  лову

пригоном.
Срнећа дивљач -  ловачки карабин-мин.калибар 5,6 х 41 -  мин.тежина 3,5 гр
Лопатарска  и  муфлонска  дивљач  -  ловачки  карабин-мин.калибар  6,2  х  51  -

мин.тежина 6 гр.
Ситну  дивљач  је  забрањено  ловити  пушком  која  прима  више  од  два  метка  и

полуаутоматском пушком која није редуцирана на два метка.
Лов се реализује у складу са Наредбом о ловостају дивљачи, тј. тренутно важећим

календаром лова (Сл.гласник бр. 55 од 28. јуна 2006.). Ловостај се не односи на дивљач
која се гаји у ограђеном ловишту, односно у ограђеном делу ловишта чија је површина
мања од 1.000 ха.

- 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  призна
толеранцију-грешку ± 15% вредности трофеја процењеног од стране стручног пратиоца-
ловочувара.

Ово правило се примењује само код појединачног лова са стручним пратиоцем.
- Промашаји се  плаћају.
- Рањавање дивљачи се наплаћује само код крупне дивљачи у појединачном лову

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  Правилника  Министарства
пољопривреде, водопривреде и шумарства (Сл.гласник бр. 60 од 14. јула 2006).

- 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.

- Законом о ловству, члан 51. прописано је да се не може изнети из земље трофеј
чија је вредност изражена у ЦИЦ поенима већа од следећих вредности:  за јелена 248
поена, за јелена лопатара 209 поена, за срндаћа 185 поена, за муфлона 242 поена, за вепра
142 поена.

-  Трошкови  издавања  ветеринарског  сертификата  за  извоз  трофеја  се  додатно
плаћају.

Прописана  је  републичка  административна  такса  за  издавање  ветеринарско-
санитарног сертификата за извоз трофеја и накнада за извршен ветеринарско-санитарни
преглед за пошиљке рогова.

-  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.

- За време боравка у ловиштима ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' сви ловци-
туристи морају бити осигурани против незгоде у лову.

ПОСРЕДНИЧКЕ ПРОВИЗИЈЕ

Провизија посредника (овлашћених туристичких предузећа и агенција) утврђује
се уговором, а максимално може износити:

10%  на  нето  цену  одстрељене  дивљачи  у  појединачном  лову  у  ловишту  ЈП
''Национални парк Фрушка гора''.

10% на дивље свиње у ловишту ЈП ''Национални парк Фрушка гора''.
Провизија се не одобрава на цену услуга у лову.



2. Цене одстрела и услуга

2.1. Одстрел крупне дивљачи

Ред.
бр.

ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ (Cervus elaphus L))
трофеј у кг

РСД

1 до 1,99 26.300,00
2 од 2,00 кг до 2,49 кг 31.000,00
3  од 2,50 кг до 2,99 кг 47.500,00
4 од 3,00 кг до 3,49 кг 63.400,00
5 од 3,50 кг до 3,99 кг 79.350,00
6 јелен трофеј 4,00 кг 89.900,00
7 јелен трофе, сваки додатни 10 гр од 4,01 кг до 4,99 кг 315,00
8 5,00 кг 121.500,00
9 јелен трофе, сваки додатни 10 гр од 5,01 кг до 5,99 кг 630,00
10 6,00 кг 185.000,00
11 јелен трофе, сваки додатни 10 гр од 6,01 кг до 6,99 кг 1.050,00
12 7,00 кг 290.000,00
13 јелен трофе, сваки додатни 10 гр од 7,01 кг до7,99 кг 1.250,00
14 8,00  кг 417.000,00
15 јелен трофе, сваки додатни 10 гр од 8,01 кг до8,99 кг 1.250,00
16 9,00 кг 544.000,00
17 јелен трофе, сваки додатни 10 гр преко 9,00 кг 1.550,00
18 јелен - трофеј 210,00 ЦИЦ поена 538.000,00
19 свако додатни поен од 210,1 до 219,99 ЦИЦ поена 58.300,00
20 220,00 ЦИЦ поена 1.121.000,00
21 свако додатни поен од 220,1 до 229,99 ЦИЦ поена 68.000,00
22 230,00 ЦИЦ поена 1.800.000,00
23 свако додатни поен преко 230,1 107.000,00

УЗГОЈНИ ОДСТРЕЛ
24 Шпизер 10.500,00
25 Кошута 8.400,00
26 Теле 5.250,00

У цену узгојног одстрела је урачуната организација лова и стручни пратилац, за период
до три дана.



ВЕПАР (Sus scrofa L.)Sus scrofa L).))
трофеј у цм

дин.                             дин/мм

  1. до               11,99   10.322,04
  2. од               12,00     до 13,99   20.644,07
  3. од               14,00     до 15,99   31.016,95
  4. од               16,00     до 17,99   41.288,14         +        874,57
  5. од               18,00     до 19,99   61.932,20         +     1.311,87     
  6. од               20,00     до 21,99   93.050,84         +     2.186,44
  7. од               22,00     до 23,99 144.508,48         +     3.061,02
  8. од               24,00     до 25,99 216.813,56         +     3.935,60
  9. од               26,00  и више 309.661,02         +     4.372,88

УЗГОЈНИ ОДСТРЕЛ дин.
1. прасе до 29 кг    4.322,04
2. назиме 30-59 кг    8.135,59
3. крмача 60 кг и више  12.203,39

У цену узгојног одстрела је урачуната организација лова и стручни пратилац, за период
до три дана.

Ред.
бр.

ЈЕЛЕН ЛОПАТАР (Cervus dama L))
трофеј у кг

дин.                      дин/10 гр.

  1. до   1,99   19.440,00
  2. од   2,00     29.160,00
  3. од   2,50   48.600,00     +        525,77
  4. од   3,00   77.658,30     +        699,66
  5. од   3,50 116.640,00     +        874,57
  6. од   4,00 и више 165.240,00     +     1.311,86

УЗГОЈНИ ОДСТРЕЛ дин.
1. Шпизер 8.135,59
2. Кошута 5.796,61
3. Теле 3.401,70

У цену узгојног одстрела је урачуната организација лова и стручни пратилац, за период
до три дана.



МУФЛОН  (Sus scrofa L.)Ovis musimon Schreb.))
трофеј у цм

дин.                             дин/цм

1. до               49,9   20.644,07           
2. од               50,0   41.288,14          +      2.623,72
3. од               60,0   72.305,09          +      3.498,31
4. од               70,0 113.593,22          +      4.372,89
5. од               80,0  165.254,24          +      5.247,46     

УЗГОЈНИ ОДСТРЕЛ дин      
1. муфлонка     4.779,66
2. муфлонско јагње     3.050,85

У цену узгојног одстрела је урачуната организација лова и стручни пратилац, за период
до три дана.

СРНДАЋ  (Sus scrofa L.)Capeolus capreolus L).))
трофеј у гр

дин.                             дин/ 1гр

  1. до               199,0     4.677,97
  2. од               200,0     9.355,94
  3. од               250,0   13.932,20
  4. од               300,0   18.610,18              +         314,84
  5. од               350,0   37.627,12              +         472,27
  6. од               400,0   65.084,75              +         550,98
  7. од               450,0   97.627,12              +         708,40
  8. од               500,0 139.322,04              +         787,12

УЗГОЈНИ ОДСТРЕЛ дин.
1. срна 3.661,02
2. лане 2.440,68

У цену узгојног одстрела је урачуната организација лова и стручни пратилац, за период
до три дана

Неодстрељени ловачки трофеји

15% од цене одстрељеног трофеја.



ГРУПНИ ЛОВ НА ДИВЉЕ СВИЊЕ У ОТВОРЕНОМ ДЕЛУ ЛОВИШТА
Лов за групу од 15 и више ловаца
- Цена по ловцу 4.000,00 дин.
Цена садржи комплетну организацију (погоничи, лов, стручни пратиоци, обрада и оцењивање
трофеја и др.). Лов се организује у једном погону.
Обавеза групе која долази у лов је обезбеђивање ловачких паса.
Нема гаранције одстрела.
Свака одстрељена дивља свиња у овом лову наплаћује се по ценовнику за уловљену дивљач и
услуге у лову.
У случају да се због невремена лов не може извести, гостима се наплаћује 20% од напред 
наведене цене.
Уколико лов мора да се прекине грешком или инсистирањем ловаца - лов се наплаћује 100% 
по ценовнику.

ГРУПНИ ЛОВ ЗА ДИВЉЕ СВИЊЕ У ОГРАЂЕНОМ ДЕЛУ ЛОВИШТА - ВОРОВО 
Лов на дивље свиње за групу од 10 ловаца; 

Могућност одстрела 20 дивљих свиња свих категорија (прасад, назимад, крмаче, вепрови).
Цена ловног дана је................................................................................... 550.000,00 РСД
Цена дневно по ловцу када група има више од 10 ловаца је ...................52.500,00 РСД

Могућност одстрела од 21 до 25 дивљих свиња свих категорија (прасад, назимад, крмаче, 
вепрови).
Цена ловног дана је................................................................................... 650.000,00 РСД
Цена дневно по ловцу када група има више од 10 ловаца је ...................62.500,00 РСД

Могућност одстрела од 26 до 30 дивљих свиња свих категорија (прасад, назимад, крмаче, 
вепрови).
Цена ловног дана је................................................................................... 850.000,00 РСД
Цена дневно по ловцу када група има више од 10 ловаца је ...................80.000,00 РСД
У  случају  прекида  лова  због  лошег  времена-лов  се  наплаћује  по  учинку
(броју до тад одстрељених грла)
Одстр.дивљ.свињ. ниједна до 5 ком 6-10 више од 10
Цена лова 
(од укупне цене)

30 % 50 % 70 % 100 %

Уколико лов мора да се прекине грешком или инсистирањем ловаца-лов се наплаћује  100 % 
од цене.
Уколико је пуцано,а није одстрељено ни једно грло-лов се наплаћује 100 % од цене.
Цена  садржи  комплетну  организацију  лова  (пратиоце,  погон,  превоз  трактором,  одстрел,
трофеј, рањавање, промашај)
Ако учесници лова на дивље свиње, у појединачном лову, лове другу дивљач плаћају само
вредност трофеја.
Уколико ловац одстрели крмачу,  а  да није дозвољен лов на крмаче,  ловац плаћа казну у
износу од 33.000,00.



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.

Одбачено јеленско роговље

Ред.бр. дин/кг
продајна цена откупна цена

1. до 1 кг 559,74 166,17
2. 1 - 3 кг 1.108,68 262,37
3. преко 3 кг 1.854,11 446,03

Неодстрељени ловачки трофеји

15% од цене одстрељеног трофеја.

ЦЕНЕ МЕСА ДИВЉАЧИ У КОЖИ
Срнећа дивљач кг                         406,78
Јеленска дивљач кг                       254,24
Лопатарска дивљач кг                  254,24
Муфлонска дивљач кг                  254,24
Дивља свиња кг                             162,71



УСЛУГЕ У ЛОВУ:

Врста услуге јед.мере РСД
Организација лова на „крупну“ дивљач са обрадом и оцењивањем
трофеја у ограђеном делу ловишта-по ловцу

једнократно 4.067,81

Стручни пратилац-водич у лову на „крупну“ дивљач у ограђеном
 делу ловишта-по ловцу

дневно 4.067,81

Организација лова на „крупну“ дивљач са обрадом и оцењивањем
трофеја у отвореном делу ловишта-по ловцу

једнократно 4.067,81

Стручни пратилац-водич у лову на „крупну“ дивљач у отвореном
делу ловишта-по ловцу

дневно 4.067,81

У лову на трофејну дивљач промашај са чеке се наплаћује. 5.084,75
У лову на грла из узгоја промашај са чеке се наплаћује 2.033,90
Коришћење трактора(корпа;приколица) дневно 5.084,75
Коришћење теренског возила дневно 6.101,70
Тумач.преводилац дневно 5.000,00
Дозвола за лов важи 7 дана-по ловцу

Остале услуге

Врста услуге РСД

Преноћиште у ловачкој кући Ворово 1500

Обрада  тј. припрема  откуваног  ловачког  трофеја  за  издавање
ветеринарско-санитарног  уверења  за  извоз ловачког трофеја  у
регистрованом објекту за  израду  трофеја  од  кости,  рогова,
копита,  канџи,  рогова  јелена  и  зуба,  у  ловишту „Национални
парк Фрушка гора“ (Ценовник се примењује за трофеје који нису
одстрељени  у  ловишту „Национални  парк  Фрушка  гора)  /  по
трофеју

1.500,00

Услуга пружања стручних послова газдовања ловиштем и израда
годишњег плана газдовања ловиштем

180.000,00

Услуга ловочуварске службе 140.000,00

3. Примена ценовника

Овај Ценовник се примењује од  ________2015.    године, и важи за ловну 2015/2016.
годину.
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