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 ОПШТА УПУТСТВА 
 

Све цене у овом ценовнику су нето износи без урачунатог ПДВ, исказани у динарима. 
На све цене се обрачунава ПДВ по општој важећој стопи. 

Цена трофеја јелена се обрачунава на основу тежине трофеја исказане у килограмима, 
осим за трофеје у златној медаљи (210 и више CIC поена), за које се цена обрачунава на 
основу CIC поена. 

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

Цена трофеја срндаћа се обрачунава на основу тежине трофеја исказане у грамима. 

Цена трофеја вепра се обрачунава на основу дужине трофеја исказане у центиметрима. 

Цена трофеја дивокозе се обрачунава 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-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. 

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 CIC поенима: 

                              бронза     сребро    злато 

јелен 170 190 210 
вепар 110 115 120 
срндаћ 105 115 130 
лопатар 160 170 180 
муфлон 185 195 205 
дивокоза    
- јарац 100 105 110 

- коза 95 100 105 
 

За ситну дивљач, цене су исказане за целу јединку у кожи или перју. Само у случају када 
ловац-туриста не може изнети одстрељену дивљач из наше земље, односно унети је у 
своју земљу, цене су раздвојене на цену одстрела и цену меса. 

 



УСЛОВИ ЛОВА 

Тек након писмене резервације (факс, e-mail) и потврде о уплати договорене аконтације 
(најмање 10% вредности планираног лова), лов ће се сматрати резервисаним. Резервација 
треба да садржи: име и презиме сваког ловца/држава из које долази/место и датум 
рођења/број пасоша/врсту лова/број дана у лову/смештај - ловачка кућа или хотел, тип 
собе/датум и време доласка, авион или аутомобил/ податке о ловачком оружју - врста, 
тип, фабрички број, калибар/ контакт телефон и факс или email. 

Код отказивања резервисаног лова изван 60 дана враћа се 50% вредности од минимално 
уплаћене аконтације, а унутар 60 дана аконтација се у целости задржава. 

За уплате депозита у висини од најмање 50% вредности планираног лова, извршене преко 
Туристичке агенције „Србијашуме“, уплатилац депозита остварује попуст од 10% на цене 
одстрела исказану у ценовнику. 

Сваки ловац пре уласка у ловиште мора да има код себе следећа важећа документа: личну 
карту или пасош, ловну карту, 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. 

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

У самом ловишту, непосредно пре почетка групног лова у ограђеним ловиштима, 
туристичка агенција која је организатор лова, односно ловци-туристи у случају да лове без 
посредовања туристичке агенције, обавезни су писмено потврде да прихватају услове 
лова, укључујући и услове прекидања лова. 

У самом ловишту, непосредно пре лова, ловац-туриста је обавезан да писмено 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 не наплаћују.  

Рањавање дивљачи се наплаћује само код крупне дивљачи и то:  

- трофејна дивљач: 50 % вредности трофеја процењене од стране 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, 
шумарства и водопривреде (Сл. гпасник 6р. 60 од 14. јула 2006.) 

Током извођења лова ловци-туристи су одговорни за своје поступке у складу са законом и 
Правилником о лову ЈП "Србијашуме". 

Законом о дивљачи и ловству Републике Србије, члан 72. прописано је да  је забрањено 
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. 

Трошкове издавања ветеринарског сертификата за извоз трофеја туристичка агенција 
уплаћује Буџету Републике Србије: 

- прописана  републичка   административна  такса  за издавање ветеринарско-санитарног 
сертификата за извоз трофеја и 

- накнада за извршен ветеринарско-санитарни преглед за пошиљке трофеја. 

На писмени 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 "Србијашуме" сви ловци-туристи су осигурани за случај 
незгоде у лову.  

 



Ц Е Н О В Н И К 
уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2019/2020. годину 

у ловиштима Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" 
 

 
1. ОДСТРЕЛ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ (појединачни лов) 

 

Јелен европски – Cervus elаphus 
Категорија RSD 
трофеј до 2,49 kg 21.875,00 
трофеј од 2,5 до 2,99 kg 39.375,00 
трофеј од 3 до 3,49 kg 52.500,00 
трофеј од 3,5 до 3,99 kg 65.625,00 
трофеј 4 kg 74.375,00 
трофеј од 4 kg до 4,99 kg сваких додатних 10 gr 262,50 
трофеј 5 kg 100.625,00 
трофеј од 5 kg до 5,99 kg сваких додатних 10 gr 525,00 
трофеј 6 kg 153.125,00 
трофеј од 6 kg до 6,99 kg сваких додатних 10 gr 875,00 
трофеј 7 kg 240.625,00 
трофеј од 7 kg до 7,99kg сваких додатних 10 gr 1.050,00 
трофеј 8 кг 345.625,00 
трофеј од 8 kg до 8,49 kg сваких додатних 10 gr 1.050,00 
трофеј 8,5 кг 398.125,00 
трофеј од 8,5 kg до 8,99 kg сваких додатних 10 gr 1.050,00 
трофеј 9 кг 450.625,00 
трофеј од 9 kg до 9,49 kg сваких додатних 10 gr 1.137,50 
трофеј 9,5 кг 507.500,00 
трофеј од 9,5 kg до 9,99 kg сваких додатних 10 gr 1.225,00 
трофеј 10 кг 568.750,00 
преко 10 kg сваких додатних 10 gr 1.487,50 
трофеј 210,00 CIC поена 568.750,00 
трофеј од 210.01 до 219,99 сваки додатни CIC поен 58.300,00 
трофеј 220,00 CIC поена 1.151.750,00 
трофеј од 220.01 до 229,99 сваки додатни CIC поен 65.000,00 
трофеј 230,00 CIC поена 1.801.750,00 
трофеј преко 230.01 сваки додатни CIC поен 80.000,00 
јелен шилаш 8.750,00 
јеленска кошута 7.000,00 
јеленско теле 4.375,00 

 
У отвореним ловиштима означеним ** и *** одстрел кошуте наплаћује се 4375,00 RSD, 
одстрел телета 2.625,00 RSD. У цену није урачуната организација лова и стручни 
пратилац. 
У периоду од 1. октобра до 15. фебруара, попуст 20% на цену трофеја јелена до 
ЗЛАТНЕ медаље у отвореним ловиштима означеним ** и ***. 
 
 
 
 
 



СРНДАЋ – Capreolus capreolus 
Категорија RSD 
трофеј до 199 gr 4.375,00 
трофеј од 200 до 249  gr 8.750,00 
трофеј од 250 до 299  gr 13.125,00 
трофеј 300 gr 17.500,00 
трофеј од 300 до 349 gr сваки додатни1 gr 350,00 
трофеј 350 gr 35.000,00 
трофеј од 350 до 399 gr сваки додатни1 gr 525,00 
трофеј 400 gr 61.250,00 
трофеј од 400 до 449 gr сваки додатни1 gr 612,50 
трофеј 450 gr 91.875,00 
трофеј од 450 до 499 gr сваки додатни1 gr 787,50 
трофеј 500 gr 131.250,00 
трофеј преко 500 gr сваки додатни1 gr 875,00 
срна 2.625,00 
лане 1.750,00 

 
У отвореним ловиштима означеним са *** трофеј срндаћа до 299,00 gr наплаћује се 
10.500,00 RSD, одстрел срне 1.312,50 RSD, одстрел ланета 875,00 RSD. У цену није 
урачуната организација лова и стручни пратилац. 
 

ВЕПАР – Sus scrofa 
Категорија RSD 
трофеј до 11,99 cm 8.750,00 
трофеј од 12 до 13,99  cm 17.500,00 
трофеј од 14 до 15,99  cm 35.000,00 
трофеј 16 cm 43.750,00 
трофеј од 16 до 17,99  cm сваки додатни1 mm 875,00 
трофеј 18 cm 61.250,00 
трофеј од 18 до 19,99  cm сваки додатни1 mm 1.312,50 
трофеј 20 cm 87.500,00 
трофеј од 20 до 21,99  cm сваки додатни1 mm 2.187,50 
трофеј 22 cm 131.250,00 
трофеј од 22 до 23,99  cm сваки додатни1 mm 3.062,50 
трофеј 24 cm 192.500,00 
трофеј од 24 до 25,99  cm сваки додатни1 mm 3.937,50 
трофеј 26 cm 271.250,00 
трофеј преко 26 cm сваки додатни1 mm 4.375,00 
Дивља прасад, назимад, крмаче < 30 kg 3.937,50 
Дивља прасад, назимад, крмаче 30-60 kg 6.125,00 
Дивља прасад, назимад, крмаче > 60 kg 8.750,00 

 
У отвореним ловиштима означеним *** трофеј вепра до 13,99 cm наплаћује се 
10.500,00 RSD, одстрел крмаче/назимета тежине преко 60 kg наплаћује се 4375,00 RSD, 
одстрел крмаче/назимета тежине 30 до 60 kg наплаћује се 2.625,00 RSD, одстрел 
крмаче/назимета тежине до 30 kg наплаћује се 1.750,00 RSD. У цену није урачуната 
организација лова и стручни пратилац. 
 
У периоду од 1. децембра до 28. фебруара, попуст 20 % на цену трофеја вепра у 
отвореним ловиштима означеним ** и ***. 



ЈЕЛЕН ЛОПАТАР – Dama dama 
Категорија RSD 
трофеј до 1,49 18.229,17 
трофеј 1,5 кг 21.875,00 
трофеј од 1,5 kg до 1,99 kg сваких 10 gr 175,00 
трофеј 2 кг 30.625,00 
трофеј од 2 kg до 2,49 kg сваких 10 gr 350,00 
трофеј 2,5 кг 48.125,00 
трофеј од 2,5 kg до 2,99 kg сваких 10 gr 525,00 
трофеј 3 кг 74.375,00 
трофеј од 3 kg до 3,49 kg сваких 10 gr 700,00 
трофеј 3,5 кг 109.375,00 
трофеј од 3,5 kg до 3,99 kg сваких 10 gr 875,00 
трофеј 4 кг 153.125,00 
трофеј преко 4 kg сваких 10 gr 1.312,50 
јелен шилаш 6.125,00 
јеленска кошута 4.375,00 
јеленско теле 2.625,00 

 
 

МУФЛОН – Ovis musimon  
Категорија RSD 
трофеј до 49,99 cm 17.500,00 
трофеј 50 cm 35.000,00 
трофеј од 50 до 59,99  cm сваки додатни1 mm 262,50 
трофеј 60 cm 61.250,00 
трофеј од 60 до 69,99  cm сваки додатни1 mm 350,00 
трофеј 70 cm 96.250,00 
трофеј од 70 до 79,99  cm сваки додатни1 mm 437,50 
трофеј 80 cm 140.000,00 
трофеј од 80 до 84,99  cm сваки додатни1 mm 525,00 
трофеј 85 cm 166.250,00 
трофеј преко 85 cm сваки додатни1 mm 875,00 
муфлонка 2.625,00 
јагње 1.750,00 

 
 

ДИВОКОЗА – Rupicapra rupicapra  
Категорија RSD 
трофеј до 19,99 cm 52.500,00 
трофеј од 20 до 50,99  cm 70.000,00 
трофеј од 21 до 21,99  cm 105.000,00 
трофеј од 22 до 22,99  cm 122.500,00 
трофеј од 23 до 23,99  cm 140.000,00 
трофеј од 24 до 24,99  cm 192.500,00 
трофеј 25 cm 262.500,00 
трофеј преко 25 cm сваки додатни1 mm 3.500,00 

 
Трофеј који има мерне елементе оцењује се по формули CIC-a. 
Обрачун се врши на основу дужине (просечне) из обрасца трофејног листа. 
 
 



2. ОДСТРЕЛ СИТНЕ ДИВЉАЧИ  
 

Врста дивљачи RSD Одстрел Месо 
зец – Lepus europaeus 2.887,50 2.187,50 700,00 
дивља гуска лисаста и глоговњача 1.312,50 1.050,00 262,50 
шумска шљука – Scolopax rusticola 1.312,50 1.050,00 262,50 
фазан – Phasianus spp. 962,50 700,00 262,50 
фазан - Phasianus spp. из вештачког узгоја 787,50 0,00 0,00 
дивља патка глувара и риђоглава 787,50 568,75 218,75 
дивља патка кржуља, пупчаница и звиждара 525,00 350,00 175,00 
лиска црна – Fulica atra 525,00 350,00 175,00 
дивљи голуб гривњаш – C. palumbus 525,00 350,00 175,00 
препелица, грлица - Coturnix coturnix 262,50 175,00 43,75 
грлица  218,75 175,00 43,75 
бекасина 218,75 175,00 43,75 
гугутка 131,25 87,50 43,75 

 
 

3. ОДСТРЕЛ ПРЕДАТОРА  
 

Врста дивљачи RDS 
вук – Canis lupus L. 43.750,00 
дивља мачка – Felis silvestris Shreb. 8.750,00 
ракунопас – Nyctereutes procyonoides Gray 4.375,00 
*шакал – Canis aureus 4.375,00 
*лисица  –  Vulpes vulpes  4.375,00 

 
*  Одстрел шакала и лисице се не наплаћује, ако је реализован током лова на крупну 

дивљач. 
 
 

4. ГРУПНИ ЛОВ ДИВЉЕ СВИЊЕ  
 
Пригонски лов у ограђеним деловима ловишта 
 

Групни лов на дивљу свињу у ограђеним 
ловиштима  – по ловцу Број грла RSD 

Једнодневни лов за групу од 10 до 15 ловаца са 
гаранцијом могућности пуцања на број грла 

30 65.625,00 
25 52.500,00 
20 43.750,00 

 
Група мања од 10 ловаца плаћа разлику у цени. 
У цену су урачунате ловне услуге, одстрел и ловачки доручак и ручак. 
Приликом уговарања лова плаћа се аконтација, минимално 10% од цене. 
Уколико се започети лов мора прекинути због више силе (лоши временски услови или 

неког другог узрока), ловни дан се наплаћује на основу броја реализованих погона до 
момента прекида лова: 
 30% од цене ловног дана – ако је лов прекинут након I погона; 
 50% од цене ловног дана – ако је лов прекинут након II погона 
 80% од цене ловног дана – ако је лов прекинут након III погона. 

Уколико се лов прекине због кршења правилника о лову ЈП „Србијашуме“, супротно 
вољи организатора, ловни дан се наплаћује 100%.   



Пригонски лов у отвореним ловиштима 

Лов погоном на дивљу свињу у отвореним ловиштима – паушално RSD 
Једнодневни лов за групу од 10 ловаца са гаранцијом могућности пуцања на  5 
грла 187.500,00 

Једнодневни лов за групу од 10 ловаца са гаранцијом могућности пуцања на  
10 грла 375.000,00 

Дводневни лов за групу од 10 ловаца са гаранцијом могућности пуцања на  10 
грла по ловном дану 625.000,00 

Једнодневни лов за групу од 10 ловаца са гаранцијом могућности пуцања на  
20 грла 750.000,00 

Дводневни лов за групу од 10 ловаца са гаранцијом могућности пуцања на  20 
грла по ловном дану 1.250.000,00 

 
У цену су урачунате све услуге у лову, одстрел, трансфер ловаца унутар ловишта, 
ловачки доручак и ручак и ловна карта.  
За групу већу од 10 ловаца, плаћа се 10% вредности лова по сваком додатном ловцу. 
Месо одстрељене дивљачи са кожом без утробе у kg плаћа се по Ценовнику. 

 
Пригонски лов у отвореним ловиштима 

Лов погоном на дивљу свињу у отвореним ловиштима – по ловцу RSD 
Једнодневни лов за групу од 6 до 20 ловаца са гаранцијом могућности пуцања на  
5 грла 5.350,00 

Једнодневни лов за групу од 3 и више ловаца без 
гаранција могућности пуцања 

у ловиштима означеним * 3.229,17 
у ловиштима означеним ** 2.625,00 
у ловиштима означеним *** 1.312,50 

 
У цену су урачунате услуге у лову.  
Месо одстрељене дивљачи са кожом без утробе у kg плаћа се по Ценовнику. 
Одстрел свих категорија дивљачи се плаћа по Ценовнику. 
 
 
5. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЛОВА 
 

Лов фазана на посебно уређеној површини за фазане из вештачког узгоја – 
група од 6 до 12 ловаца у ловишту „Рит“ RSD 

за 100 пуштених фазана  108.062,50 
за 200 пуштених фазана  174.037,50 
за 300 пуштених фазана 240.581,25 

 

 

У цену су урачунате услуге у лову, ловачки доручак и ручак. 
У периоду од 1. марта до 1. октобра лови се само мужјак (певац). 
У периоду од 1. марта до 31. марта наведене цене се увећавају за 5%. 
У периоду од 1. априла до 30. априла наведене цене се увећавају за 10%. 
У периоду од 1. маја до 31. маја наведене цене се увећавају за 15%. 
У периоду од 1. јуна до 30. јуна наведене цене се увећавају за 20%. 
У периоду од 1. јула до 31. јула наведене цене се увећавају за 25%. 
У периоду од 1. августа до 31. августа наведене цене се увећавају за 30%. 
У периоду од 1. септембра до 30. септембра наведене цене се увећавају за 35%. 
 
 



 
 
Лов фазана на посебно уређеној површини за фазане из вештачког узгоја – 
група од 4 до 12 ловаца у „Западноморавском ловишту“ RSD 

за 50 пуштених фазана  41.290,00 
за 100 пуштених фазана  66.500,00 
за 200 пуштених фазана  107.100,00 

У цену су урачунате услуге у лову. 
 
Лов на фазана и зеца у „Западноморавском ловишту“ – по ловцу за 3 дана RSD 
за уловљених до 15 фазана и 3 зеца  

25.000,00 
организација лова  
коришћење пса 
ловна карта 
преноћиште 
Лов на фазана и зеца у „Западноморавском ловишту“ – по ловцу за 1 дан 

10.000,00 

за уловљених до 5 фазана и 1 зеца  
организација лова  
коришћење пса 
ловна карта 
преноћиште 

Одстрел дивљачи већи од наведеног пакета плаћа се по Ценовнику. 
 

Лов на дивље патке и дивље гуске у ловишту „Храстовача“ – по ловцу RSD 
за уловљених до 4 дивље гуске или до 7 дивљих патака по дану 

3.333,00 организација лова (јутарњи и вечерњи излазак) 
ангажовање стручног пратиоца 

Одстрел дивљачи већи од наведеног пакета плаћа се по Ценовнику. 
 
6. УСЛУГЕ У ЛОВУ 
 

Врста услуге Јединица 
мере RSD 

Организација лова на „ситну“ дивљач – летњи лов – по ловцу дневно 875,00 
Организација лова на „ситну“ дивљач – јесењи лов – по ловцу дневно 1.312,50 
Организација лова на „крупну“ дивљач са обрадом и  
оцењивањем трофеја – по ловцу – у ловишту означеном * једнократно 2.625,00 

Организација лова на „крупну“ дивљач са обрадом и  
оцењивањем трофеја – по ловцу – у ловишту означеном ** једнократно 1.312,50 

Организација лова на „крупну“ дивљач са обрадом и  
оцењивањем трофеја – по ловцу – у ловишту означеном *** једнократно 875,00 

Организација лова на вука са стручним пратиоцем (са обрадом и 
оцењивањем трофеја)  – по ловцу дневно 8.400,00 

Организација лова на вука са стручним пратиоцем (са обрадом и 
оцењивањем трофеја)  – по ловцу 

једнократно 
до 3 дана 21.875,00 

Стручни пратилац – водич у лову на „крупну“ дивљач у ловишту 
означеном * дневно 2.625,00 

Стручни пратилац – водич у лову на „крупну“ дивљач у ловишту дневно 1.312,50 



означеном ** 
Стручни пратилац – водич у лову на „крупну“ дивљач у ловишту 
означеном *** дневно 875,00 

Tумач преводилац дневно 2.187,50 
Погонич – носач (најмање 1 на 3 ловца) дневно 2.187,50 
Изнајмљивање ловачког пса дневно 875,00 
Коришћење запреге, фијакера 1 сат 1.137,50 
Коришћење трактора (корпа, приколица) 1 сат 1.137,50 
Коришћење чамца 1 сат 1.137,50 
Коришћење возила теренског km 87,50 
Коришћење возила путничког km 65,50 
Коришћење ловачког оружја ком. 1.312,50 
Коришћење карабинске муниције ком. 87,50 
Коришћење патрона, сачма  ком. 87,50 

 
 

- 



Ц Е Н О В Н И К 
живе дивљачи, меса дивљачи и делова дивљачи за ловну 2019/2020. годину 

у ловиштима Јавног предузећа за газдовање шумама "Србијашуме" 
 
 
 

1. КРУПНА ДИВЉАЧ 

Месо одстрељене крупне дивљачи у кожи без утробе 

У ловишту означеном **** 
ШГ Бољевац *** ** * 

Врста дивљачи  Јединица 
мере RSD RSD RSD RSD 

срна kg 306,25 262,5 350 437,5 
јелен лопатар kg 218,75 175 262,5 306,25 
јелен европски kg 218,75 175 262,5 262,5 
муфлон kg 218,75 175 262,5 306,25 
дивља свиња kg 131,25 131,25 175 218,75 
дивокоза kg 153,13 / / / 

 
 

2. ОДБАЧЕНО РОГОВЉЕ ЈЕЛЕНА ЕВРОПСКОГ И ЈЕЛЕНА ЛОПАТАРА 
 

Тежина Јединица мере RSD 
до 1 kg 1 kg 656,25 
од 1,01 до 3,00 kg 1 kg 1312,5 
преко 3,01 kg 1 kg 2187,5 
 

 
3. ЖИВА ДИВЉАЧ 

 
1) Ситна дивљач 
Цена се одређује множењем цене ситне дивљачи са коефицијентом 1,5 и то за дивљач 
ухваћену у Ловишту и не односи се на цену вештачки произведене дивљачи. 
 
2) Крупна дивљач 
Цена се одређује на основу тежине, множењем цене меса крупне дивљачи са 
коефицијентом 3,0  по 1 kg живе дивљачи за женке и младунце док се за мужјаке, на 
цену по тежини, додаје процењена вредност трофеја. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4. ФАЗАНСКА ДИВЉАЧ 
 

Категорија узраста Јединица мере RSD 
фазанско јаје комада 62,00 
фазански пилићи - једнодневни комада 130,00 
фазански пилићи – 5 до 6 недеља комада 225,00 
фазански пилићи – 7 до 8 недеља комада 335,00 
фазански пилићи – 9 до 10 недеља комада 470,00 
фазански пилићи – 12 недеља комада 635,00 
фазански пилићи – 13 недеља комада 670,00 
фазански пилићи – 4 месеца комада 745,00 
фазански пилићи – 5 месеци комада 850,00 

 
Фазан за лов Јединица мере RSD 

испорука децембар 2018. комада 1.000,00 
испорука јануар 2019. комада 1.200,00 

 
Фазан за репродукцију Јединица мере RSD 

испорука март 2019, однос полова 1 : 2-3 комада 1.350,00 

 
Фазан из матичног јата Јединица мере RSD 

испорука јун 2018, однос полова 1 : 7-10 комада 550,00 
 

Цене су fco. Фазанерија. 
Амбалажа и ветеринарско уверење на поклон. 
Могућност испоруке fco. купац уз наплату трошкова превоза. 
Авансне уплате омогућавају рабат: 

 Авансне уплате до 200.000 динара омогућавају 1% финансијског рабата 
на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 200.000,01 до 300.000 динара омогућавају 2% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 300.000,01 до 400.000 динара омогућавају 3% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 400.000,01 до 500.000 динара омогућавају 4% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 500.000,01 до 700.000 динара омогућавају 5% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 700.000,01 до 900.000 динара омогућавају 6% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 900.000,01 до 1.100.000 динара омогућавају 7% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 1.100.000,01 до 1.300.000 динара омогућавају 8% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате од 1.300.000,01 до 1.500.000 динара омогућавају 9% 
финансијског рабата на уговорену количину; 

 Авансне уплате преко 1.500.000 динара омогућавају 10% финансијског 
рабата на уговорену количину. 



Категорије ловишта за одстрељену дивљач и услуге у лову за ловну 2018/2019. 
годину у ловиштима Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ 

 
Р.бр. Шумско газдинство Ловиште Отворено Ограђено 

1. "Топлица" Куршумлија Соколовица ***  
2. Шумата ***  
3. "Шума" Лесковац Качер-Зеленичје ***  
4. Валмиште  ** 
5. "Врање" Врање Кукавица ***  
6. 

"Ниш" Ниш 
Буковик *** ** 

7. Обла глава-Озрен-Девица ***  
8. Мали Јастребац ***  
9. "Пирот" Пирот Стара планина II ***  
10. 

"Тимочке шуме" Бољевац 

Алија *** ** 
11. Вратна *** ** 
12. Дели Јован **  
13. Злотске шуме-Црни врх ** ** 
14. Јужни Кучај-Брезовица **  
15. Мироч-Штрбац **  
16. Суваја ***  
17. Стара планина I ***  
18. Суводол ***  
19. Ртањ ***  
20. "Јужни Кучај" Деспотовац Јужни Кучај IV **  
21. Јухор ***  
22. 

"Северни Кучај" Кучево 
Мајдан-Кучајна ***  

23. Северни Кучај ***  
24. Храстовача **  
25. "Крагујевац" Крагујевац Рудник **  
26. "Столови" Краљево Гоч ***  
27. Троглав-Чемерно ***  
28. "Расина" Крушевац Велики Јастребац *** ** 
29. "Шумарство" Рашка Бисер вода-Диван ***  
30. Мојстирско-Драшке планине ***  
31. "Голија" Ивањица Голија ***  
32. Западно-моравско ловиште *  
33. "Борања" Лозница Цер-Видојевица ***  
34. 

"Пријепоље" Пријепоље 
Златар-Јадовник-Дубочица ***  

35. Црни врх-Љесковац ***  
36. Шербетовац-Ожаљ-Рештево ***  
37. 

"Ужице" Ужице 

Јелова гора ***  
38. Маљен-Букови ***  
39. Шарган ***  
40. Торник-Чавловац ***  
41. 

"Београд" Београд 

Липовачка шума *  
42. Црни луг  * 
43. Трешња  * 
44. Рит *  

 



Категорије ловишта за живу дивљач, месо дивљачи и делове дивљачи за ловну 
2018/2019. годину у ловиштима Јавног предузећа за газдовање шумама 

„Србијашуме“ 
 

Р.бр. Шумско газдинство Ловиште Категорија 
1. "Топлица" Куршумлија Соколовица *** 
2. Шумата *** 
3. "Шума" Лесковац Качер-Зеленичје *** 
4. Валмиште * 
5. "Врање" Врање Кукавица *** 
6. 

"Ниш" Ниш 
Буковик *** 

7. Обла глава-Озрен-Девица *** 
8. Мали Јастребац *** 
9. "Пирот" Пирот Стара планина II *** 

10. 

"Тимочке шуме" Бољевац 

Алија **** 
11. Вратна **** 
12. Дели Јован **** 
13. Злотске шуме-Црни врх **** 
14. Јужни Кучај-Брезовица **** 
15. Мироч-Штрбац **** 
16. Суваја **** 
17. Стара планина I **** 
18. Суводол **** 
19. Ртањ **** 
20. "Јужни Кучај" Деспотовац Јужни Кучај IV *** 
21. Јухор *** 
22. 

"Северни Кучај" Кучево 
Мајдан-Кучајна *** 

23. Северни Кучај *** 
24. Храстовача *** 
25. "Крагујевац" Крагујевац Рудник ** 
26. "Столови" Краљево Гоч *** 
27. Троглав-Чемерно *** 
28. "Расина" Крушевац Велики Јастребац ** 
29. "Шумарство" Рашка Бисер вода-Диван *** 
30. Мојстирско-Драшке планине *** 
31. "Голија" Ивањица Голија *** 
32. Западно-моравско ловиште *** 
33. "Борања" Лозница Цер-Видојевица ** 
34. 

"Пријепоље" Пријепоље 
Златар-Јадовник-Дубочица *** 

35. Црни врх-Љесковац *** 
36. Шербетовац-Ожаљ-Рештево *** 
37. 

"Ужице" Ужице 

Јелова гора *** 
38. Маљен-Букови *** 
39. Шарган *** 
40. Торник-Чавловац *** 
41. 

"Београд" Београд 

Липовачка шума * 
42. Црни луг * 
43. Трешња * 
44. Рит * 
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