
Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и
услуга у лову за ловну 2021/2022 годину у ловишту „Ђердап“

за период од 01.04.2021. године до 31.03. 2022. године

Доњи Милановац
2021. године
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ОПШТА УПУТСТВА

Све цене у овом ценовнику су изражене у нето и бруто износу, 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.
Цена трофеја срндаћа се обрачунава на основу тежине трофеја исказане у грамима.
Тежина трофеја у грамима је бруто тежина трофеја-роговља са лобањом и горњом вилицом, без

сечења, измерена најмање 24 часа након откувавања и избељивања изражена у грамима, (код срндаћа
умањена за вредност од 90 грама,) из обрасца трофејног листа. Уколико се тежина трофеја мери у
периоду мањем од 24 часа након откувавања и избељивања трофеја, могуће је од укупне тежине одузети
до 10 % на влагу, а пре умањења тежине од 90 грама.

Цена трофеја вепра се обрачунава на основу дужине трофеја исказане у центиметрима.
Дужина трофеја у центиметрима је средња дужина трофеја извађених кљова - секача, изражена у

центиметрима са тачношћу од 1 mm, из обрасца трофејног листа.
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.

Критеријум за доделу медаља трофејима оцењеним по CIC поенима :
Бронза сребро                                злато

Јелен               170 190                                    210
Вепар              110 115                                   120
Срндаћ            105 115                                   130

УСЛОВИ ЛОВА

Тек након писмене резервације (факс, e-mail) и потврде, 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.
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 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 осим код вепра где је
толеранција +/-20%.
Ово правило се примењује само код појединачног лова са стручним пратиоцем.
Промашаји се не наплаћују.
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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 и заштите животне средине.
Током извођења лова ловци – туристи су одговорни за своје поступке у складу са Законом и
Правилником о лову ЈП "Национални парк Ђердап“.
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 уплаћаје 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.
За време боравка у ловиштима ЈП " Национални парк Ђердап" сви ловци – туристи морају бити
осигурани.
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Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга у
ловишту „Ђердап“ за ловну 2021/2022 годину за ловце госте – туристе

1)  ЈЕЛЕН ОБИЧНИ (Cervus elaphus)

Ред
број

Бруто тежина у кг мерено у року од 24
часа по откувавању

Основица Са ПДВ ом

01 до 2,49 кг 20.000,00 24.000,00
02 од 2.50 кг до 3,99 кг 45.000,00 54.000,00
03 од 4,00 кг 60.000,00 72.000,00
04 од 4,01 до 4,99 кг сваких додатних10 гр 200,00 240,00
05 од 5 кг 80.000,00 96.000,00
06 од 5,01 до 5,99 кг сваких додатних10 гр 200,00 240,00
07 од 6,00 кг 100.000,00 120.000,00
08 од 6,01 до 6,99 кг сваких додатних 10 гр 500,00 600,00
09 од 7 ,00 кг 150.000,00 180.000,00
10 од 7,01 до 7,99 кг сваких додатних 10 гр 600,00 720,00
11 од 8,00 кг 210.000,00 252.000,00
12 од 8,01 до 8,99 кг сваких додатних 10 гр 700,00 840,00
13 од 9,00 кг 280.000,00 336.000,00
14 од 9,01 до 9,99 кг сваких додатних 10 гр 1.000,00 1.200,00
15 од 10 кг 380.000,00 456.000,00
16 од 10,01 до 10,49 кг сваких додатних 10 гр 1.400,00 1.680,00
17 Од 10,50 кг 450.000,00 540.000,00
18 од 10,51 до 10,99 кг сваких додатних 10 гр 20.000,00 2.400,00
19 Од 11 кг 550.000,00 660.000,00
20 Од 11 кг сваких 10 гр 3.000,00 3.600,00
21 Одстрел шилаша до 2,00 кг 8.000,00 9.600,00
22 Одстрел кошуте 6.000,00 7.200,00
23 Одстрел јеленског телета 3.000,00 3.600,00

У цену одстрела није урачуната организација лова и стручни пратилац.
За рањено непронађено јеленско грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50%
тежине меса, док се одстрелна такса за нетрофејна грла наплаћује у целости.

Гост – ловац се обавезује да код острела трофејне дивљачи призна толеранцију (грешку) од +/ -15 %
вредности процењеног трофеја од стране водича. Ово правило важи за појединачне ловове са водичем.
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2)  ДИВЉИ ВЕПАР  (Sus scrofa)

Ред
број

Просечна дужина секача у cm Основица Са ПДВ ом

01 до 14,9 cm 10.000,00 12.000,00
02 од 15,0 cm до 17,9 cm 20.000,00 24.000,00
03 од 18 cm 25.000,00 30.000,00
04 од 18,1 cm до 19,9 cm сваки милиметар 1.000,00 1.200,00
05 од 20 cm 45.000,00 54.000,00
06 од 20,1 cm до 21,9 cm сваки милиметар 1.500,00 1.800,00
07 од 22 cm 75.000,00 90.000,00
08 од 22,1 cm до 23,9 cm сваки милиметар 2.000,00 2.400,00
09 од 24 cm 115.000,00 138.000,00
10 преко 24 cm сваки милиметар 2.500,00 3.000,00
11 Одстрел крмаче и назимета до 60 кг 1.500,00 1.800,00
12 Одстрел крмаче и назимета преко 60 кг 3.000,00 3.600,00

Под вепром се сматрају мушки примерци старији од 2,5 године (присутна три молара), без обзира на
телесну масу. Старост се одређује на основу зубала доње вилице. У цену одстрела није урачуната
организација лова и стручни пратилац.

За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50%
тежине меса.
Дивљач чији трофеј нема мерне елементе, односно трофеји који се не могу оценити (пр. дивљи вепар
који нема један секач, исти је оштећен или недостајући услед дејства природних фактора, наплаћује се
као одстрел вепра до 14,9 cm.
Гост – ловац се обавезује да код острела вепрова због теже процене трофеја призна толеранцију +/- 20%
дужине секача. Ово правило важи за појединачне ловове са водичем.

Групни лов на крмаче и назимад погоном за групу од 15 + 2 ловаца са могућношћу одстрела до 5
нетрофејних грла по ловном дану, износи 50.000,00 динара нето, са ПДВ - ом 60.000,00 динара. У цену је
урачунато: организација лова, одстрелна такса и стручни пратилац. У цену лова нису урачунати
погоничи, ловачки пси, месо одстрељених свиња и наплаћује се по важећем ценовнику. Трофеј дивљег
вепра и свако следеће одстрељено нетрофејно грло преко 5 грла, наплаћује се по важећем ценовнику.
Ако се у току дана не покрену дивље свиње, такав лов се не наплаћује.
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3) СРНДАЋ  (Capreolus capreolus)

Ред
број

Бруто тежина у gr мерено у року од 24
часа по откувавању без резања мање 90 gr

Основица Са ПДВ ом

01 до 249,9 gr 8.000,00 9.600,00
02 од 250,0 до 299,9 gr 13.000,00 15.600,00
03 од 300,0 gr до 349,9 gr 18.000,00 21.600,00
04 од 350,0 gr 23.000,00 27.600,00
05 од 350,1 gr до 399,0 гр сваки грам 500,00 600,00
06 од 400,0 gr 48.000,00 57.600,00
07 од 400,1 gr до 449,0 гр сваки грам 600,00 720,00
08 од 450,0 gr 78.000,00 93.600,00
09 од 450,1 gr до 499,0 гр сваки грам 800,00 960,00
10 од 500,0 gr 118.000,00 141.600,00
11 од 500,0 gr сваки додатни грам 1.500,00 1.800,00
12 Одстрел срне 1.000,00 1.200,00
13 Одстрел ланета 833,33 1.000,00

У цену одстрела није урачуната организација лова и стручни пратилац.

За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине
меса.
Дивљач чији трофеј нема мерне елементе, односно трофеји који се не могу оценити - срндаћ чији је
трофеј деформисан услед генетских или хормоналних поремећаја: перика, тулипанско роговље, корално
роговље, као и роговље у басту или роговље са недостајућом граном) се наплаћује као одстрел до 249,9
грама.
Гост – ловац се обавезује да код острела трофејне дивљачи призна толеранцију (грешку) од +/ -15%
вредности процењеног трофеја од стране водича. Ово правило важи за појединачне ловове са водичем.

4) СИТНА ДИВЉАЧ – ГРАБЉИВИЦЕ И ОСТАЛЕ ВРСТЕ

Ред број ВРСТА Основица Са ПДВ ом
01 Вук 40.000,00 48.000,00
02 Шакал 2.000,00 2.400,00
03 Лисица 1.000,00 1.200,00
04 Дивља мачка 2.400,00 2.880,00
05 Ракунопас 2.400,00 2.880,00
06 Јазавац 1.200,00 1.440,00

Одстрел се наплаћује у појединачном лову са чеке на мрциништу.

5) СИТНА ДИВЉАЧ

Ред број ВРСТА Основица Са ПДВ ом
01 Зец 2.500,00 3.000,00
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02 Дивљи голуб 600,00 720,00
03 Јаребица 2.000,00 2.400,00

6) НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ

Ред
број

ОПИС УСЛУГА Основица Са ПДВ ом

01 Организација лова за ситну дивљач у појединачном лову по
ловцу дневно

1.000,00 1.200,00

02 Организација лова за крупну дивљач са обрадом и
оцењивањем трофеја по ловцу у појединачном лову са
стручним пратиоцем у трајању до три дана

2.000,00 2.400,00

03 Стручни пратилац у лову на крупну дивљач - дневно 2.000,00 2.400,00
04 Преводилац дневно 2.000,00 2.400,00
05 Погонич дневно 1.500,00 1.800,00
06 Ловачки пас дневно 2.000,00 2.400,00
07 Преноћиште у ловачкој кући на Плочама – дневно 1.500,00 1.800,00
08 Преноћиште у ловачкој кући у Орешковици – дневно 1.000,00 1.200,00
09 Услуге водич за групу до 25 људи 3.000,00 3.600,00
10 Превоз комбијем по км пређеног пута 100,00 120,00
11 Посматрање птица са чамца до Лепенског вира 8.500,00 10.200,00
12 Посматрање птица са чамца до Трајанове табле 12.000,00 14.400,00
13 Посматрање птица са чамца до гребена 7.000,00 8.400,00
14 Снимање и фотографисање дивљачи у ловишту са водичем,

по особи – дневно
2.000,00 2.400,00

15 Коришћење теренског возила до 100 км дневно 5.000,00 6.000,00
16 Снимање и фотографисање птица по особи са водичем дневно 883,34 1.000,00
17 Изнајмљивање аудиоводича дневно по уређају 200,00 240,00
18 Изнајмљивање планинарских штапова дневно 333,33 400,00
19 Изнајмљивање двогледа 416,66 500,00
20 Едукативни час по особи 125,00 150,00

Организација лова на крупну дивљач, са стручним пратиоцем, у трајању до 3 дана, наплаћује се
2.400,00 динара. Уколико лов траје дуже од три дана, почев од четвртог дана, ловцу се наплаћује
стручни пратилац у износу од 2.400,00 динара по ловном дану, без додатне наплате организације
лова. Цене су са урачунатим ПДВ ом.

7) ЖИВА ДИВЉАЧ

Цене за живу дивљач су франко ловиште „Ђердап“ и износе:

Ред број ОПИС Основица Са ПДВ ом
01 Кошута и теле обично по kg живе ваге 600,00 720,00
02 Дивља крмача и назиме по kg живе ваге 300,00 360,00
03 Срна и лане по kg живе ваге 900,00 1.080,00
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Накнада за јелена обичног, срндаћа и дивљег вепра утврђује се посебним уговором за свако појединачно
ухваћено грло.

8) МЕСО ДИВЉАЧИ

Тежина дивљачи рачуна се у кожи са извађеном утробом, без главе и доњих делова ногу, осим код дивље
свиње где се дивљач рачуна у кожи са главом и доњим деловима ногу.

Ред
број

ОПИС Основица Са ПДВ ом

01 Срна 300,00 360,00
02 Јелен европски 200,00 240,00
03 Дивља свиња 100,00 120,00

За месо из хладњаче које стоји дуже од три месеца може се Одлуком директора одобрити попуст до 50%

9) ОДБАЧЕНО РОГОВЉЕ

Цена за одбачено роговље европског јелена је 800,00 дин/кг са ПДВ - ом 960,00 дин/кг.
Цена за одбачено роговље срндаћа износи 800,00 дин/кг са ПДВ - ом 960,00 дин/кг.
Пронађено одбачено роговље јелена и срндаћа мора се одмах пријавити кориснику ловишта Ј.П.
„Национални парк Ђердап“.

Вд.  Директора
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“

Лазар Митровић
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Тржишни ценовник уловљене дивљачи, делова дивљачи и услуга
у лову за ловну 2021/2022 годину у ловишту „Ђердап“

за период од 01.04.2021. године до 31.03. 2022. године за ловце
чланове Л.У. „Ђердап“ из Доњег Милановца и Л.У. „Куна“ из Добре

Доњи Милановац
2021.године

9



ЈЕЛЕН ОБИЧНИ (Cervus elaphus)

Ред
број

Опис Основица Цене са ПДВ-ом

01 Одстрел кошуте 2.000,00 2.400,00
02 Одстрел јеленског телета 1.000,00 1.200,00

ДИВЉИ ВЕПАР  (Sus scrofa)

Ред
број

Просечна дужина секача у cm Основица Цене са ПДВ-ом

01 до 14,9 cm 3.333,33 4.000,00
02 од 15,0 cm до 17,9 cm 6.666,66 8.000,00
03 од 18 cm 8.333,33 10.000,00
04 од 18,1 cm до 19,9 cm сваки милиметар 333,33 400,00
05 од 20 cm 15.000,00 18.000,00
06 од 20,1 cm до 21,9 cm сваки милиметар 500,00 600,00
07 од 22 cm 25.000,00 30.000,00
08 од 22,1 cm до 23,9 cm сваки милиметар 666,66 800,00
09 од 24 cm 38.333,33 46.000,00
10 преко 24 cm сваки милиметар 833,33 1.000,00
11 Одстрел крмаче и назимета до 60 кг 500,00 600,00
12 Одстрел крмаче и назимета преко 60 кг 1.000,00 1.200,00

Под вепром и крмачом се сматрају мушка и женска грла старији од 2,5 године (присутна три
молара), без обзира на телесну масу. Старост се одређује на основу зубала доње вилице.

За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине
меса.

СРНДАЋ (Capreolus capreolus)

Ред
број

Бруто тежина у гр мерено у року од 24
часа по откувавању без резања мање 90 гр

Основица Цене са
ПДВ-ом

01 до 249,9 gr 2.666,66 3.200,00
02 од 250,0 до 299,9 gr 4.333,33 5.200,00
03 од 300,0 gr до 349,9 gr 6.000,00 7.200,00
04 од 350,0 gr 7.666,66 9.200,00
05 од 350,1 gr до 399,0 гр сваки грам 166,66 200,00
06 од 400,0 gr 16.000,00 19.200,00
07 од 400,1 gr до 449,0 гр сваки грам 200,00 240,00
08 од 450,0 gr 26.000,00 31.200,00
09 од 450,1 gr до 499,0 гр сваки грам 266,66 320,00
10 од 500,0 gr 39.333,33 47.200,00
11 од 500,0 gr сваки додатни грам 500,00 600,00
12 Одстрел срне 500,00 600,00
13 Одстрел ланета 416,66 500,00

За рањено непронађено грло плаћа се 50% вредности трофеја процењеног пре рањавања и 50% тежине
меса.
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ОДСТРЕЛ СИТНЕ ДИВЉАЧИ

Ситна дивљач и предатори (лисица, вук, шакал) ловцима члановима ловачких удружења „Куна“ из Добре и
„Ђердап“ из Доњег Милановца не наплаћује се, већ улази у састав чланарине.

МЕСО ОДСТРЕЉЕНЕ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ

Ред.
Број

Врста дивљачи Основица Цене са
ПДВ-ом

01 Срнећа дивљач 150,00 180,00
02 Јеленска дивљач 100,00 120,00
03 Дивља свиња 50,00 60,00

Тежина дивљачи рачуна се у кожи са извађеном утробом, без главе и доњих делова ногу, осим код дивље
свиње где се дивљач рачуна у кожи са главом и доњим деловима ногу.

УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ

Услуге у ловишту члановима ловачких удружења „Куна“ из Добре и „Ђердап“ из Доњег Милановца не
наплаћује се.

Директор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ има право да Одлуком ослободи чланове
Ловачких удружења са простора Националног парка Ђердап, плаћања накнаде за одстрел дивљачи када
лове дивљач за потребе Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“.

Улазак у ловиште за ловце који нису чланови ловачких удружења „Ђердап“ и „Куна“, а гости су чланова
ових удружења износи 833,33 динара нето, односно 1.000,00 динара са ПДВ ом. Гости могу учествовати само у
погонском лову. Сваки члан ових удружења не може позвати више од 1 госта по ловном дану.

НАПОМЕНА:
Све цене су приказане у нето износу и са исказаним ПДВ ом.
Цене су умањене у односу на тржишни ценовник за ловство у складу са годишњим Уговором који

утврђује,уређује и регулише међусобна права и обавезе.
Процену вредности трофеја дивљачи врши стручни пратилац пре одстрела.

Вд. Директора
Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“

Лазар Митровић
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