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1. Преамбула (Увод) 
 

Преамбула садржи: 
 

- правни основ за доношење:  

Правни основ за доношење ловне основе ловишта “Ђердап”, за период 01.04.2021. – 

31.03.2031. године су одредбе Закона о дивљачи и ловству (“Службени гласник Р.С.” бр. 

18/10.), Правилника о садржини и начину израде планских докумената у ловству (“Службени 

гласник Р.С.” бр. 9/12.) и Уговора о давању ловишта „Ђердап“ на газдовање који је закључен 

између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме и ЈП 

„Национални парк Ђердап“, број: 401-002070/6/2020-10 од 31.12.2020.године.  

Претходна ловна основа ловишта “Ђердап” за период од 01.04.2013. године до 

31.03.2023. године, за површину од 63.608,45 ха, донета је од стране Управног одбора ЈП 

„Национални парк Ђердап“ као и Ревизија ловне основе ловишта „Ђердап“ за период од 

01.04.2017. године до 31.03.2023. године 

Ловну основу ловишта “Ђердап“ је донео Надзорни одбор ЈП „Национални парк 

Ђердап“.  
   

- број уговора о давању права на газдовање ловиштем: 

Уговор о давању ловишта „Ђердап“ на газдовање је закључен између Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме и ЈП „Национални парк Ђердап“, 

број: 401-002070/6/2020-10 од 31.12.2020.године.  

 

*   *   *   *   * 

 

2. Општи подаци о кориснику ловишта 
 

Ловна основа садржи опште податке о кориснику ловишта: 
 

- назив и седиште:  

ЈП „Национални парк Ђердап“, 19220 Доњи Милановац, Краља Петра Првог 14а. 

Контакт телефон 030/215-00-70; е-адреса: www.npdjerdap.rs 
 

 

- правну форму /претежну делатност/ шифру делатности: 

Правна форма предузећа је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија. 

Предузеће је регистровано у АПР-у. ПИБ: 100624453. Матични број: 07360231. 

 Претежна делaтност,  у склaду сa зaконом којим се уређује клaсификaцијa, је: 

9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности 
 

- број запослених на пословима ловства, по квалификацијама и структури: 

Законски заступник предузећа: Лазар Митровић, функција директор. 

Стручну службу, предвиђену за ловиште „Ђердап“ чини 2 радника  са лиценцама 

Ловачке коморе Србије (ЛКС), два стручна лица и четири ловочувара. 

 

*   *   *   *   * 
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3. Општи подаци о ловишту 
 

- назив и број акта о установљавању ловишта и број јавног гласила у којем је 

објављен акт; 

Ловиште “Ђердап” је установљено решењем министра пољопривреде, шумарства и 

водопривреде , објављено у “Службеном гласнику Р.С.” бр. 157/20. од 28.12.2020. године. 
 

- назив ловног подручја у коме се ловиште налази: 

Ловиште “Ђердап” се налази на територији Источног ловног подручја . 

 

- врста/тип ловишта; 

Ловиште „Ђердап” се утврђује као: у погледу коришћења простора - отворено 

ловиште, по намени - ловиште посебне намене, а по надморској висини и конфигурацији 

терена - брдско ловиште. Најзаступљенији је шумски тип ловишта за крупне врсте дивљачи.  

 

- опис граница ловишта; 

Граница ловишта Ђердап се поклапа са границом подручја Националног парка 

Ђердап и налази се на територији општина Голубац, Мајданпек и Кладово. 

Површина Националног парка Ђердап износи 63.786,48 ха, површина ловишта је 

нешто мања и износи 63.730,29 

Опис границе почиње од тромеђе кат. парц. бр. 772/4, 772/3 и 5862/1 (река Дунав) у 

КО Голубац. Одатле се граница протеже у правцу југа, сече пут Голубац-Доњи Милановац 

(кат. парц. бр. 5766) и наставља источном страном кат. парц. бр. 850/1, пролазећи међом са 

кат. парц. бр. 850/27, 850/25 и 850/26. Наставља јужном страном кат. парц. бр. 850/26 и сече 

пут кат. парц. бр. 5775. Иде у правцу југа путем кат. парц. бр. 5775 до тромеђе пута кат. парц. 

бр. 5775, 896 и 893 чијом међом наставља у правцу југа, а даље међом кат. парц. бр. 895 и 

894. Граница излази на пут кат. парц. бр. 5773 кога сече и правом линијом сече кат. парц. бр. 

883/1 у правцу пута кат. парц. бр. 5776. Наставља у правцу југоистока путем кат. парц. бр. 

5767, пролазећи међом поред кат. парц. бр. 883/1, 3859, 3836, 4108, 4106, 5772, 4103, 4102, 

4095, 4094, 4093, 4085, 4325, 4326, 4327, 4328, 4332/1, 4333, 4340, 4341, 4343, 4344, 4345, 

4346, 4350, 4349, 4348, 4347, 4478, 4477, 4476, 4474, 4473, 4472, 4471, 4470, 4468, 4467, 4464, 

4463, 4462, 4460, 4459, 4456/2, 4456/1, 4542, 4539, 4538/1, 4538/3 и 4537. Долази до пута кат. 

парц. бр. 5845 кога прати у правцу југоистока све до границе КО Голубац и КО Двориште. 

Одатле граница иде границом КО Голубац и КО Двориште, а затим границом КО Голубац и 

КО Кривача, КО Голубац и КО Раденка до тромеђе КО Голубац, КО Раденка и КО Брњица. У 

правцу истока, граница иде границом КО Брњица и КО Раденка, а затим КО Раденка и КО 

Добра, даље границом КО Добра и КО Волуја и долази до тромеђе КО Волуја, КО Добра и 

КО Бољетин. Граница одатле иде у правцу југа пратећи границу КО Волуја и Бољетин, а 

затим границу КО Волуја и КО Мајданпек до места званог "Испод Чока Фрасен". Одатле 

граница иде у правцу истока кроз КО Мајданпек јужном страном ГЈ "Бољетинска река" (сече 

кат. парц. бр. 562/1) до кат. парц. бр. 616 и северним странама кат. парц. бр. 603, 602, 599, 

598 и 527 где излази на пут кат. парц. бр. 578 кога прати до места званог "Штацион 

Капетанска" изостављајући кат. парц. бр. 691 излази на пут Мајданпек - Доњи Милановац 

кат. парц. бр. 1513 и пратећи њега долази до раскрснице са путем кат. парц. бр. 700 којим 

даље иде у правцу југа ка званом месту "Лишковац" до званог места "Велики Шопот" где 

излази на границу КО Рудна Глава и КО Мајданпек. Граница иде границом КО Мајданпек и 

КО Рудна Глава, затим КО Мајданпек и КО Тополница, даље КО Мосна и КО Тополница до 

места званог "Краку Петри". Одатле граница иде кроз КО Тополницу у правцу места званог 

"Краку Трифеј" од тромеђе кат. парц. бр. 216, 150 и потока Косовица (кат. парц. бр. 5086) 

међом кат. парц. бр. 150 и 216, 152 и 198, 199 и 151 до пута кат. парц. бр. 5098. Прати пут 

кат. парц. бр. 5098 у правцу истока до раскрснице са путем кат. парц. бр. 3427 којим 

наставља до тромеђе кат. парц. бр. 3428/2, 3428/4 и пута 3427.  
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Граница наставља међама кат. парц. бр. 3428/4 и 3428/2, 3428/4 и 1906/2, 1906/2 и 1913/1, 

1906/2 и 1913/2, 1913/2 и 3444, 1913/2 и 3447/1, 1911/2 и 3451/1 и 1911/3 и 3452/1. Од 

тромеђе кат. парц. бр. 1911/3, 3452/1 и 5085/3 (Поречка река) сече Поречку реку у правцу 

тромеђе кат. парц. бр. 5085/3 (Поречка река), 1657/1 и потока Количан (кат. парц. бр. 1663). 

Иде даље међама кат. парц. бр. 1657/1 и 1660/2, 1657/1 и 1656/2, 1655/2 и 1656/2, 1656/1 и 

1656/2, затим сече пут Доњи Милановац - Неготин кат. парц. бр. 5102/1 и наставља јужном 

страном кат. парц. бр. 1647/1, 1644 и 1643. Иде даље међама кат. парц. бр. 1601/4 и 3824/3, 

1609 и 3837/2,1601/5 и 3814/1, 1601/5 и 3845, 1608 и 3845, 1606 и 3850, 3850 и 3856 и 3855 и 

3856 где излази на пут 5105. Тим путем иде у правцу истока до КО Вратна, а даље наставља у 

правцу севера преко места званог "Циганско гробље" границом КО Тополница и КО Вратна, 

затим границом КО Тополница и КО Уровица. Долази до КО Мосна и наставља у правцу 

север а границом КО Мосна и КО Уровица, а затим границом КО Мосна и КО Мироч, 

границом КО Голубиње и КО Мироч. Код места званог "Шупаљка" се одваја од границе КО 

Голубиње и наставља кроз КО Мироч путем Доњи Милановац - Велика Паланка ка селу 

Мироч. Долази до села путем, а затим се одваја од пута на тромеђи кат. парц. бр. 869/2, 932/1, 

932/17 и иде у правцу севера источном страном кат. парц. бр. 932/1 до границе са КО 

Голубиње коју прати до најсеверније тачке кат. парц. бр. 932/2, а затим прелази у КО 

Голубиње. У КО Голубиње граница иде у правцу пута кат. парц. бр. 5673 међом кат. парц. бр. 

4170 и 4168, 4171 и 4169. Прати пут у правцу севера, пролази поред места званог "Бељевине" 

све до места званог "Голубињска главица" где граница под оштрим углом прелази на пут кат. 

парц. бр. 5645 обилазећи око кат. парц. бр. 3557. У правцу истока, а затим севера иде путем 

кат. парц. бр. 5645 до раскрснице са путем кат. парц. бр. 5658. Граница наставља путем кат. 

парц. бр. 5658 у правцу истока а затим се одваја путем кат. парц. бр. 5654, до пута кат. парц. 

бр. 5644 кога сече и наставља путем кат. парц. бр. 2020 до раскрснице са путем кат. парц. бр. 

933 којим наставља до међе кат. парц. бр. 935 и 934 чијом међом иде у правцу северозапада. 

Граница даље наставља у правцу севера пратећи источну страну кат. парц. бр. 958 до места 

званог "Мали вис" где долази до пута кат. парц. бр. 925 кога прати а затим путем кат. парц. 

бр. 5640 до кат. парц. бр. 3/1 где мења правац у северни и иде западном страном кат. парц. 

бр. 3/1 до пута кат. парц. бр. 907. Наставља у правцу севера западном страном кат. парц. бр. 

3/1 до места званог "Каланфиров чукар" где од тригонометра бр. 191 сече кат. парц. бр. 3/1 у 

правцу истока јужном страном ГЈ "Штрбачко корито" до границе са КО Петрово Село. 

Наставља у правцу истока кроз КО Петрово село кроз локалитет "Штрбац" пратећи јужну 

страну ГЈ "Штрбачко корито" и сече кат. парц. бр. 978/1 до пута кат. парц. бр. 3432 који је и 

граница са КО Велика Каменица. Наставља том границом а затим границом КО Петрово село 

и КО Подвршка до међе кат. парц. бр. 269 и 481/2 у КО Подрвшка. У КО Подвршка граница 

обилази са унутрашње стране кат. парц. бр. 269 и поново излази на границу КО Подвршка и 

КО Петрово село којом иде до међе кат. парц. бр. 59 и 42. Одатле граница иде у правцу 

истока пролазећи међама кат. парц. бр. 59 и 42, 59 и 46, 46 и 47/1, 45 и 47/2, 45 и 47/3, 44 и 58 

до међног камена бр. 1 одакле у правцу истока сече пут Петрово село-Кладово кат. парц. бр. 

5479, и излази на границу КО Манастирица. Граница кроз КО Манастирицу пролази путем 

кат. парц. бр. 2158/2 до званог места "Калфа" где се одваја од пута и пролази међом кат. парц. 

бр. 2 и 6, а затим 3 и 6 и излази на границу са КО Кладушница. Граница пролази кроз КО 

Кладушница путем кат. парц. бр. 4 и долази до КО Давидовац. Наставља путем кат. парц. бр. 

1939 кроз КО Давидовац од којег се одваја на тромеђи кат. парц. бр. 1039, 1365 и пута кат. 

парц. бр. 1939. Од тромеђе граница иде у правцу севера а затим истока, пратећи источну, а 

затим јужну страну кат. парц. бр. 1039 до места званог "Кисељача", односно тромеђе кат. 

парц. бр. 1039, 867/2 и 867/1. Граница се протеже југоисточно међом кат. парц. бр. 867/1 и 

867/2, 867/1 и 869, 867/1 и 870, 867/1 и 866 и 868 и 866 до пута кат. парц. бр. 1935 којим иде у 

правцу истока до тромеђе кат. парц. бр. 518, 515/4 и пута кат. парц. бр. 1935. Даље иде 

југоисточном страном кат. парц. бр. 515/4, сече пут и обилази кат. парц. бр. 375 и 373 са 

северне стране и наставља границом КО Давидовац и КО Сип до кат. парц. бр. 1692 у КО 

Сип.  
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Кроз КО Сип граница иде међом кат. парц. бр. 1692 и 1797, сече пут кат. парц. бр. 1627 од 

међе кат. парц. бр. 1797 и 1798 у правцу међе кат. парц. бр. 1698 и 1693. Граница међом кат. 

парц. бр. 1697 и 1693, 1697 и 1695 долази до улице кат. парц. бр. 2122 коју сече од тромеђе 

улице кат. парц. бр. 2122, 1697 и 1697, у правцу тромеђе улице кат. парц. бр. 2122, 1728 и 

1727/1. Од те тромеђе, правом линијом, граница сече кат. парц. бр. 1727/1 и магистрални пут 

Голубац-Кладово кат. парц. бр. 2121, у правцу тромеђе магистралног пута кат. парц. бр. 2121, 

1609 и 1608. Граница иде југоисточно магистралним путем кат. парц. бр. 2121 све до пута 

кат. парц. бр. 1726 који представља и границу са КО Давидовац. Граница мења правац у 

северни и иде границом КО Давидовац до државне границе са Румунијом. Иде узводно 

Дунавом, пратећи државну границу све до почетне тачке описа границе. 

(Извор података: Закон о националним парковима „Сл.гласник РС“ бр. 84/2015 и 95/2018) 
 

- укупна површина ловишта.  

Укупна површина ловишта „Ђердап” износи 63.730,29 ха. 

 

- подаци из уговора о давању права на газдовање ловиштем.  

Уговор о давању ловишта „Ђердап” на газдовање је закључен на период од 20 година.. 

„Главне ловне врсте“ у ловишту „Ђердап“ су дивокоза, срна,  јелен-европски, дивља 

свиња и зец.   

 

- географски подаци о ловишту  

Ловиште “Ђердап” се простире на површинама шума, земљишта и вода дела 

територија општина Голубац, Мајданпек и Кладово, Браничевски и Борски округ, Република 

Србија. 

У географском погледу (у односу на географске координате) ловиште има следећи 

положај :  21 ° 58 ´ -  21° 97 ´   источне географске дужине, 

44 ° 31 ´ -  44 ° 52´   северне географске ширине. 

 
- подаци о националном парку „Ђердап“  

Национални парк „Ђердап“  обухвата простор који се карактерише јединственим 

природним одликама и специфичностима и стањем биодиверзитета и заштићеним врстама 

биљака и животиња.   

Члан је удружења ”EUROPARC”, налази се на Листи међународно значајних 

подручја за птице – IBA (Important Bird Areas) подручје , такође је на Листи међународно 

значајних подручја за биљке – IPA(Important Plant Areas) и на листи  ”Одабрана подручја за 

дневне лептире” – PBA подучја (Primee Butterfly Areas) по програму 

Butterfly Conservation Europe. 

Део је EMERALD мреже подручја (Emerald Network of Areas of Special Conservation 

Interest – AsCI) идентификовано/установљено под именом Национални парк Ђердап. 

Емаралд подручја су значајна са становишта примене Конвенције о очувању европске дивље 

флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) у Србији. Национални парк 

Ђердап је једно од 8 подручја у Србији која су планирана за установљење резервата биосфере 

по програму UNESCO „Човек и биосфера“ (MaB) и налази се као подручје на прелиминарној 

листи добара које је Република Србија предложила за упис у UNESCO листу добара светске 

баштине на основу Конвенције о заштити светске културне и природне баштине (World 

Heritage Convention). 

*   *   *   *   * 
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4. Резултати газдовања ловиштем у претходном планском периоду 
 

Ловна основа садржи резултате газдовања ловиштем  у претходном периоду, од 

01.04.2013. године до 31.03.2021. године, на површини од 63.608,45  ха. 

У наведеном периоду ловиштем се газдовало на основу Годишњих планова газдовања 

ловиштем усклађених са Ловном основом ловишта „Ђердап“ за период 01.04.2013. – 

31.03.2023. године и Ревизијом Ловне основе за период 01.04.2017. – 31.03.2023. године. 
 

Оптимални фондови „главних“ ловних врста дивљачи 
 

O.Ф. дивокоза срна јелен д.свиња зец 

(јединки) 120 1.000 300 250 1.000 
 

Ловно-продуктивне површине (ЛПП) за „главне“ ловне врсте дивљачи 
 

ЛПП (ха) 4.000 30.000 22.000 30.000 50.000 
 

Матични фондови „главних“ ловних врста дивљачи по ловним годинама 
 

Година дивокоза срна јелен д.свиња зец 

2013/2014 120 1.036 300 250 1.000 

2014/2015 120 1.036 300 250 1.000 

2015/2016 120 1.036 300 250 1.000 

2016/2017 120 900 200 280 700 

2017/2018 90 900 220 260 700 

2018/2019 102 960 240 270 750 

2019/2020 104 1.000 260 250 750 

2020/2021 102 1.000 280 220 750 
 

Преглед планираних и реализованих ловних активности 
 

Одстрел дивљачи       
 

Година дивокоза срна јелен д.свиња зец 

 план/реализ. план/реализ. план/реализ. план/реализ. план/реализ. 

2013/2014 16/0 270/0 100/4 80/14 130/0 

2014/2015 10/0 270/3 100/9 80/54 130/9 

2015/2016 9/0 270/32 100/10 80/77 130/6 

2016/2017 0/0 98/27 26/9 146/87 20/5 

2017/2018 0/0 90/21 24/8 126/113 20/7 

2018/2019 0/0 110/33 28/19 228/203 20/9 

2019/2020 0/0 110/42 34/21 254/245 20/5 

2020/2021 0/0 110/65 36/20 290/281 20/9 
 

Година вук шакал лисица д,мачка јазавац 

 план/реализ. план/реализ. план/реализ. план/реализ. план/реализ. 

2013/2014 5/0 10/0 10/1 0/0 0/0 
2014/2015 5/0 10/0 10/1 0/0 0/0 
2015/2016 5/0 10/5 10/5 0/0 0/0 
2016/2017 5/1 10/3 10/1 0/0 0/0 
2017/2018 5/0 10/2 10/7 0/0 0/0 
2018/2019 5/2 10/6 10/2 0/0 0/0 
2019/2020 6/2 14/1 20/1 0/0 0/0 
2020/2021 6/3 14/3 20/1 10/0 10/0 
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Евиденција радова, уношење дивљачи и изношење хранива 

 

Ловни и ловно-технички објекти  Почетно 

01.04.2013 

Планирано 

31.03.2021 

Почетно 

01.04.2021 

Стабилна чека – отворена 47 57 15 

Стабилна чека – затворена   25 35 14 

Затворена чека за лов крупних звери 0 0 1 

Хранилишта за крупне звери 0 0 1 

Чеке на дрвету                       (годишња*) 34 46 13 

Хранилишта за јелене - валов 33 43 21 

Аутоматке хранилице  0 0 16 

Хранилиште за дивљу свињу 4 10 8 

Солишта                                 (годишња*) 150 200 100 

Ловачке куће 4 6 2 

Ловачки  дом 0 0 1 

Ограђени део л. „Лубница“ ≈60 ха 0 4 1 

  

У  претходном периоду важења ловне основе, поред редовног одржавања објекта , 

подигнути су нови објекти у броју приказаном у табели. Бројност објеката је мања од 

планиране.  

        У  периоду 2013/14 - 2020/21.године  у просеку је годишње изношено 50.000 кг 

зрнасте хране, 20.000 кг кабасте  и 1.500 кг соли за дивљач. 

Број организованих ловова  је у просеку цца 300 годишње, односно издавано је цца 

100 дозвола за појединачни и цца 200 дозвола за групни лов (ово укључује и дозволе за ЛУ из 

Добре и Доњег Милановца са којима НП има Уговор о организовању лову на одређеним 

површинама. 

 

Oстварени пословни резулатати  

  

Сваке ловне године корисник ловишта је пословао са планираним минусом и то је 

финансирао из других делатности предузећа (бруто зараде запослених, набавка хранива и 

одржавање ловно-техничких објеката).  

Штете од дивљачи су регистроване сваке године, и то од крупне дивљачи али нису све 

пријављиване од стране власника засада.  

Штете на дивљачи су евидентиране сваке године, нарочито губици дивокоза и срна, 

од грабљивица и повремено у саобраћају.  
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5. Природни и остали услови за гајење ловних врста дивљачи 
 

Орографски услови  

Ловиште се налази у Јужно-Карпатским планинама граничног појаса са Румунијим. 

Простире се дуж десне обале Дунава од Голубачког града до Диане Караташ у дужини 

од  100 км и обухвата узани и шумовити брдско-планински појас ширине 2-8 км који се 

простире на надморској висини од 63 до 803 метра. Јужна граница се протеже развођем 

Дунава и Пека и највишим деловима Лишковца, Шомрде и Мироча.  

Основни природни феномен  подручја је грандиозна Ђердапска клисура, најдужа и 

највећа клисура пробојница у Европи. Посебне целине представљају три кањонско клисурске 

долине: Голубачка, Госпођин вир, кањон Великог и Малог Казана, као и три котлине 

Љупковска, Доњомилановачка и Оршавска. Кањонске долине усечене су у кречњачки масив. 

Специфичан историјски развој, врло повољна ђердапска клима, сложена мрежа 

клисура, кањона и дубоких увала, овај простор издвајају као јединствен европски резерват 

терцијарне флоре, вегетације и фауне. 

 

Климатски  услови  

 Према општим климатским условима ловиште се налази у зони умерено-

континенталне климе са утицајем источне континенталне климе. Ловиште је у граничном 

подручју климатских утицаја са севера из правца Панонске низије и источних из правца 

Карпата. 

   За проучавање климатских прилика ловишта послужили су подаци добијени са 

метеоролошке станице у Кладову.  

Температура ваздуха:  Средња годишња температура ваздуха је 11.7° C. Најтоплији 

месец је јул (22,0° C) а најхладнији јануар (1,2 ° C). Значајно је да се касни пролећни мразеви 

јављају још крајем марта а први јесењи у септембру. Зиме су доста оштре, а лета свежа. 

Велике површине под шумама утичу у великој мери на смањење континенталности климе у 

температурном смислу. 

Релативна влага ваздуха (просечна годишња влажност ваздуха је 74%) је последица 

склопљених састојина, које повећавају апсолутну влажност (испаравање и транспирација) 

Падавине : Просечна месечна количина падавина је 53,2 мм. 

Ветар:  Доминанатни ветрови су кошава која најјаче дува у октобру и новембру и 

северозападни ветар и северац који је најјачи у периоду октобар - фебруар. 

 

Земљиште (тло)  

Геолошка подлога ловишта је са изражена три основна типа земљишта и то : 

а) Смеђе земљиште на кречњаку са два типа који се међусобно разликују по 

механичком саставу и по дубини која се обично креће од 80-100 цм. 

б) Смеђа кисела земљиша на силикатним супстратима где се разликују :  смеђа слабо 

кисела на андезиту ; смеђа јако кисела на филиту до гнајса,  смеђа јако кисела иловасто-

песковите текстуре ;  смеђа јаче кисела иловасто- глиновите текстуре ; 

ц) Рендзине и проторендзине на кречњаку, врло плитка земљишта са великим 

садржајем  органогених материја чија је реакција неутрална.  

Сва земљишта по физичким особинама се много не разликују. То су дубока и врло 

дубока земљишта, а у мањој мери средње дубока.  
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Вегетација  

У ловишту је заступљена разноврсна шумска и пољска вегетација распоређена 

неравномерно по целом ловишту. Од дрвенастих врста доминирају буква, храст-цер, храст 

китњак, храст сладун, бели граб, јасен и јавор. У спрату жбуња расту леска, глог, дрен, зова, 

трњина, дивља ружа. Од приземне флоре расту пиревина, љуљ, бела и планинска детелина, 

власуља, ливадска класњача и сл., такође су заступљни малина, купина и јагода.  

На ораницама су заступљене ратарске културе на малим парцелама. У повртњацима и 

баштама, углавном близу кућа, засађени су купус, паприка, и сл.  По целом ловишту, 

појединачно или у мањим групама налазе се стабла дивљих воћкарица. 

Како од укупне површине ловишта преко 2/3 отпада на површину под шумом, са 

малим процентом пашњака и ливада, ово ловиште се сврстава у типично шумско ловиште. 

Вегетациони период почиње углавном средином априла и траје до половине октобра. 

 

Хидрографски услови 

Хидрографску мрежу ловишта  чине водотоци који се уливају у Дунав. Потоци и реке 

су богати водом које има у довољним количинама и у најтоплијим месецима. Извори су 

углавном гравитационог порекла.  

Због различитих геолошких подлога изражене су и разлике у богатству водом тако да 

су предели са кречњачком геолошком подлогом нешто сувљи, док терени са кристаластим 

шкриљцима и осталим силикатним подлогама обилују водом. 
 

- процењена структура површина  ловишта: 
 

 

Неловне површине осим осталих површина обухватају и површине са режимом 

заштите I степена 5.106,27  ха и површине Дунавског језера 5.880,00 ха.  
 

Типови станишта за дивљач 

Подручје ловишта има вишеструку намену, односно, шумски комплекс дели се 

просторно на делове за ловно газдовање, делове за шумско газдовање и делове са социјалном 

функцијом.  

Типови станишта за дивљач се у великој мери поклапају са типовима шумских 

заједница. Тип станишта за дивљач представља, са гледишта услова које пружа за живот 

дивљачи, једну еколошки хомогену целину.  

Површина ловишта  01.04.2012  01.04.2020  
      

Укупна површина ловишта ≈ 63.608,45 ≈ 63.730,29 ха  
      

Структура површина ловишта    (процена)  
      

Шуме и шумско земљиште  ≈ 40.972,80 ≈ 44.500.00 ха  

Ливаде и пашњаци ≈ 6.336,50 ≈ 4.000,00 ха  

Њиве (оранице) ≈ 3.224,83 ≈ 2.500,00 ха  

Воћњаци и виногради ≈ 1.224,34     ≈ 900,00 ха  

Рибњаци (баре, трстици и сл) ≈ 32,50  ≈ 30,00 ха  

Водотокови (Дунав) ≈ 5.882,01       ≈ 5.880,00 ха  

Крш ≈ 2.000,00      ≈ 2.000,00 ха  

Остало (насеља,путеви,каменоломи и сл.) ≈ 3.825,47 ≈ 3.920,29 ха  
      

Ловна и неловна површина      
      

Ловна површина           ≈ 48.000,00 ха  

Неловна површина       ≈ 15.730,29 ха  
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Разни станишни типови се у великој мери поклапају са типовима шумских заједница, 

али не свуда, јер различите шумске заједнице могу у погледу услова за дивљач имати једнаку 

вредност, док насупрот томе, једна шумска заједница може, у различитим својим деловима 

пружити неједнаке услове за живот дивљачи, те може бити подељена на више типова. 

Издвајање и диференцирање типова станишта зависи, пре свега, од разноликости 

еколошких услова, односно броја различитих биљних заједница, али и од степена познавања 

биологије и екологије врста дивљачи у ловишту, као и од интензитета газдовања. 

Основна сврха приказивања састава и одлика вегетације подручја ловишта је да 

омогући објективније утврђивање бонитета ловишта за поједине врсте дивљачи. Поред 

непосредног значаја и коришћења при изради ловне основе, подаци о станишним типовима, 

могу корисно да послуже за боље упознавање екологије и етологије појединих врста 

дивљачи, праћење сезонских миграција, бољи просторни распоред ловно-техничких 

објеката, успешније организовање лова и сл. 

На основу наведених принципе, издвојено је осам типова станишта за дивљач: 

1.Брдске букове шуме,  2.Храстове шуме, 

3.Ксеротермне шуме,  4.Културе четинара, 

5.Ливаде и пашњаци,  6.Пољопривредне културе, 

7.Крш,     8.Дунавско језеро, 

1. Брдске букове шуме 

У овај тип станишта издвојене су све састојине букве на територији ловишта, укупне 

површине око 22.000 ха (најзаступљенији тип, преко 50% површина шума). Јављају се у 

скоро свим деловима ловишта, с тим што у нижим деловима, на малим надморским висинама 

до 400 м заузимају сеновите и хладније падине потока изложене северу, док се на већим 

надморским висинама, а нарочито изнад 500 м јављају на свим експозицијама. Преовлађују 

високе шуме, средњедобне и дозревајуће у фази плодоношења до кога редовно долази сваке 

2 -3 године. Процес подмлађивања је започет на знатном делу површина под буквом.     

Флористички састав 

Обзиром на врло различите орографске и едафске услове под којима расте, брдска 

букова шума је на овом простору издиференцирана на неколико цено-еколошких варијанти, 

које су најчешће ранга субасоцијације, а понекад и посебне асоцијације (и свезе), и то : 

Fagetum moesiaceae submontanum aceretosum (брдска шума букве са племенитим лишћарима); 

Fagetum moesiaceae submontanum typicum ( типична шума брдске букве): Fagetum moesiaceae 

submontanum luzuletosum (брдска шума букве са бекицом): Luzulo-Fagetum submontanum 

(шума букве на екстремно киселим земљиштима). У спрату дрвећа, поред букве која далеко 

преовлађује, срећемо и примешана стабла млеча (Acer platanoides), јавора (Acer 

pseudoplatanus), клена (Acer campestrae), беле липе (Tilia argentea), брдског бреста (Ulmus 

montana) итд. Спрат жбуња је у овим шумама, уопште узевши, врло слабо развијен, због јаке 

засене, а на знатном делу површине под буквом спрат жбуња и потпуно недостаје. У овом 

спрату поиред подмлатка из спрата дрвећа срећемо и иву (Salix caprea). Спрат приземне 

флоре је такође због јаке засене сиромашан и често недостаје. Зависно од субасоцијације и 

геолошке подлоге, срећемо врсте: Asperula odorata, Athyrium filix femina, Geranium 

robertianum, Rubus hirtus, Salvia glutinosa, Circea lutetiana, Cardamine bulbifera, Sanicula 

europaea, Scrophullaria nodosa, Festuca montana, Carex digitata, Melica uniflora, Luzula 

nemorosa, Galium schultesii, Hieracium murorum, Poa nemoralis, Veronica chamaedrys, Festuca 

heterophylla, Calamintha vulgaris, Dryopteris filix mas, Mercurialis perenis, а на крајње киселим 

земљиштима и ацидофилне врсте: Luzula sp., Hieracium sp., mahovine, Veronica officinalis, 

Genista ovata, Lembotropis nigricans и др. 

Прехрамбени потенцијал и еколошке одлике 

Због периодичног урода буквице, а такође и местимично заступљеног спрата жбуња и 

приземне флоре, ове шуме имају значајан прехрамбени потенцијал за дивљач и представљају 

стално станиште за јелена, срну и дивљу свињу.  
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2. Храстове шуме 

Овим типом су обухваћене све храстове шуме на територији ловишта. Оне покривају 

укупно око 10.000 ха или око једне четвртине укупне површине шума. Храстове шуме су 

заступљене у свим деловима ловишта и на надморским висинама до око 600 метара, где 

покривају претежно јужне и југозападне, благо нагнуте падине. Храстове састојине у овом 

ловишту су претежно семеног порекла, последње деценије осетно захваћене процесом 

сушења и у највећем делу подмлађене тако да је знатно смањен број стабала која рађају жир. 

Од асоцијација храста у овом ловишту срећемо: Шуме храста китњака и букве (Querco-

Fagetum); шуме китњака и граба: (Querco-Carpinetum moesiacum); шуме китњака (Quercetum 

montanum) (са 4 субасоцијације: Q. m. ornetosum, Q. m. typicum, Q. m. tilietosum tomentosae i 

Q. m. luzuletosum); шуме китњака и цера: (Quercetum petraea-cerris) и шуме сладуна и цера са 

китњаком (Quercetum frainetto-cerris ljuercetosum petraeae). 

Флористички састав  

У спрату дрвећа далеко преовлађује храст китњак (Quercus petraea) са примесама цера 

(Quercus cerris), сладуна (Quercus farnetto), букве (Fagus moesiaca), граба (Carpinus betulus), 

липе (Tilia argentea), клена (Acer campestre),бреста (Ulmus montana), понегде и дивље крушке 

(Pyrus pyraster) и црног јасена (Fraxinus ornus). Спрат жбуња је знатно богатији и 

разноврснији него у буковим шумама и граде га, осим подмлатка врста из спрата дрвећа и 

глог (Crataegus monogyna), дрен (Cornus mas), брекиња (Sorbus torminalis), купине (Rubus 

tomentosus и Rubus hirtus), шумска ружа (Rosa arvensis) и др. Спрат приземне вегетације је 

обилан и разноврстан и покрива велики део површине под храстовим шумама. Најчешће 

врсте, поред поника дрвенастих и жбунастих врста, су: Daphne laureola, Stachys silvatica, 

Mycelis muralis, Rubus hirtus, Cynoglossum montanum, Asperula odorata, Glechoma hirsuta, 

Galium schultesii, Festuca montana, Euphorbia amygdaloides, Stellaria holostea, Calamintha 

vulgaris, Lathyrus venetus, Galium pseudoaristatum, Festuca heterophylla, Poa nemoralis, Dactylis 

glomerata, Cardamine bulbifera, Pulmonaria officinalis, Mercurialis perennis, Chamaecytisus  i 

Luzula nemorosa. 

Прехрамбени потенцијал и еколошке одлике 

Храстове шуме у овом ловишту, због повременог обилног урода жира, богатства и 

разноврсности спрата жбуња и приземне вегетације и заузимања топлих експозиција у 

нижим деловима ловишта, представљају најквалитетнија станишта за крупну дивљач, пре 

свега за јелена али такође и за срну и дивљу свињу. Богатство приземне флоре у светлим 

храстовим шумама чини их својеврсним „пашњацима под кровом“ на којима се јеленска 

дивљач обилно напаса што надомешћује недостатак чистина и ливада у овим шумским 

комплексима. Топле храстове шуме су зимовалишта све крупне дивљачи у којима она 

проналази све неопходне услове како хране тако и заклона да успешно преброди најтеже 

годишње доба. И у репродуктивном периоду ове шуме пружају неопходан заклон који 

погодује одгоју подмлатка. Значајно учешће храстових шума у овом ловишту је један од 

кључних чинилаца који га чине најквалитетнијим јеленским стаништем у Србији. 
 

3. Ксеротермне шуме 

Овај тип станишта заузима око 4.000 ха. Ксеротермне шуме покривају пре свега јако 

стрме, претежно северу и западу експониране падине и расту на плитким скелетоидним 

земљиштима где матични супстрат избија на површину. У залеђини Великог и Малог 

Штрпца, међутим, простире се безводна висораван Штрбачког корита, обрасла скоро 

искључиво ксеротермном вегетацијом. 

Флористички састав 

Ово је врстама најбогатији тип станишта од свих типова издвојених на територији 

ловишта. Спрат дрвећа и спрат грмља су стопљени и не могу се међусобно издиференцирати 

а састоје се од: грабића (Carpinus orientalis), црног јасена (Fraxinus ornus), глога (Crataegus 

sp.), дрена (Cornus mas), леске (Corylus avellana), јоргована (Syringa vulgaris), дивље руже 

(Rosa sp.), мечије леске (Corylus colurna), клена (Acer campestre), каспијског јавора (Acer 
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monspessulanum), липе (Tilia sp.), дивље крушке (Pyrus pyraster), ораха (Juglans regia), ситне 

границе (Quercus pubescens) итд. Тамо где је склоп ређи, приземна флора је такође изразито 

богата: Melittys melissophyllum, Chrysanthemum corynbosum, Oryganum vulgare, Ruscus 

aculeatus, Cynachum vincetoxicum, Lilium martagon, Sedum sp., Heleborus odorus, Cytisus 

hirsutus, Galium sp., Euphorbia sp., и сл. 

Прехрамбени потенцијал и еколошка вредност 

Богатством врста и густином склопа ове површине пружају, поред разноврсне хране 

током читаве године, и одличан заклон за дивљач. Њихова безводност их чини непогодним 

за стално задржавање јелена у већој густини популације али су посебно значајне за дивљу 

свињу и за срну, која у њима налази потребан мир и неопходан заклон у свим годишњим 

добима. 
 

4. Културе четинара 

Овај тип станишта захвата веома мали простор, свега цца 280,0 ха а због забране 

садње алохтоних врста дрвећа, њихова површина се постепено смањује. Флористички састав 

је изузетно сиромашан. Сачињавају га монокултуре бора и дуглазије у спрату дрвећа а њихов 

густ склоп онемогућава раст приземне флоре осим купине у старијим и разређенијим 

боровим културама. Културе четинара имају значај скоро искључиво као места где се 

дивљач, а посебно дивља свиња, склања од снежних падавина и узнемиравања.  
 

5. Ливаде и пашњаци 

Овај тип станишта је присутан по читавој површини ловишта, а нарочито у његовим 

североисточним, средишњим и северозападним деловима. Укупна површина под ливадама и 

пашњацима се смањује из године у годину и процењује се на цца 4.000 ха, што је мање од 

десетине укупне површине ловишта. Распоред ливада и пашњака је неуједначен. У рубним 

деловима ловишта покривеним густим, тешко проходним шумама, њихово учешће је веома 

мало и требало би га повећати ради побољшања услова исхране пре свега јелена. Ливаде и 

пашњаци у шумовитим деловима ловишта покривају земљишта са танким и слабо 

продуктивним педолошким слојем, те су због тога приноси зелене масе мали. Неопходно је 

део таквих ливада мелиорисати и засејати квалитетнијим и продуктивнијим врстама трава и 

детелина. Ливаде и пашњаци су веома значајан извор хране за преживаре, посебно за јелена и 

њихово присуство у шумским комплексима је веома важно. 
 

6. Пољопривредне културе 

Пољопривредне површине су заступљене у најнижим деловима ловишта уз 

водотокове, али и по околном побрђу и мозаично су уткане у шумске комплексе, посебно у 

близини постојећих насеља и засеока. Укупна површина под пољопривредним културама у 

овом ловишту, укључујући и воћњаке и винограде, се процењује на 3.400 ха. Ове површине и 

поред ниских приноса због слабе продуктивности тла, пружају дивљачи обиље хране по 

јединици површине и веома су значајне за све врсте дивљачи а нарочито за ситну дивљач 

(зец и пољска јаребица) чије природно станиште представљају. 
 

7. К р ш 

Стеновите литице Ђердапске клисуре, а пре свега Великог и Малог Штрпца, Чока 

Њалте, Соколовца и Брњичке клисуре са њима својственом вегетацијом, представљају 

природна станишта дивокоза као и гнездилишта орлова и других птица грабљивица. Овај тип 

ловних површина захвата око 2.000 ха. 
 

8. Дунавско језеро 

Обале дунавског језера, које захвата приближно 5.880 ха, делимично су обрасле 

барском вегетацијом али превелике и неравномерне промене нивоа вештачког језера као и 

окомита обала и велика дубина приобалног дела језера не омогућавају њен развој на већем 

простору. Дунавско језеро је природно станиште барских птица и животиња. Барске птице су 

нарочито бројне у зимском периоду у Поречком заливу као и у околини Чезаве. 
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- начин коришћења површина у ловишту_ 

Унутар ловишта "Ђердап" налазе се, поред вароши Доњи Милановац и насељена 

места – села: Брњица, Добра, Бољетин, Орешковица, Мосна, Голубоње, Мало Голубиње, 

Текија и Петрово село.  Укупна површина насељених места, укључујући баште уз куће, 

путеве, каменоломе и сл. површине износи 3.920,29 ха. Приватан посед је на цца 37 % док је 

државни посед заступљен са 63 % од  укупне површине ловишта. 

Начин коришћења површина је описан у поглављу „Типови станишта за дивљач“. 

 

- ловно-продуктивне површине (површине ловишта на којима ловна врста 

дивљачи има повољне услове за живот, репродукцију,правилан развој и сталан опстанак 

и на којима се ловним газдовањем гаји, штити и рационално користи ): 

Ловно-продуктивне површине обухватају део површина шума и шумског земљишта,  

ливада, пашњака и пољопривредног земљишта.    
 

Ловно-продуктивне површине по ловним теренима ловишта 
 

Ловни терени П (ха) Диво- 

коза 

Срна Јелен Дивља 

свиња 

Зец 

Чезава-Десна река 10.473 - 4.000 3.000 8.000 3.000 

Кожица-Лева река 7.279 - 4.000 4.500 5.500 2.000 

Крш 1.446 1.400 - - - - 

Бољетинска река 8.145 - 4.000 5.000 6.500 3.000 

Златица 6.012 - 3.000 4.000 4.500 1.000 

Поречке шуме 4.121 - 1.000 500 2.000 2.000 

Пецка бара 8.784 - 3.000 500 3.000 3.000 

Штрбац 1.626 1.600 - - - - 

Штрбачко корито 4.032 - 1.000 500 2.500 1.000 

Ђердап 11.812 - 5.000 2.000 8.000 5.000 

       

Ловиште Ђердап 63.730 3.000 25.000 20.000 40.000 20.000 

 

Ловно продуктивне површине су процењене на основу општих услова ловишта и 

мозаичног распореда површина, дате заокружене, тако да по ловним врстама дивљачи имамо 

следеће површине:  

 Дивокоза  П ≈     3.000,0 ха, односно  ≈   6 % ловних површина ; 

Срна   П ≈   25.000,0 ха, односно  ≈  52 % ловних површина ;  

 Јелен-европски П ≈   20.000,0 ха, односно  ≈  42 % ловних површина ;  

 Дивља свиња  П ≈   40.000,0 ха, односно  ≈  83 % ловних површина ; 

Зец   П ≈   20.000,0 ха, односно  ≈  42 % ловних површина ; 

Ловно продуктивне површине за пољску јаребицу су мале и фрагментисане   

и за ове врсту се неће вршити бонитирање већ се предвиђа њена заштита и побољшање 

услова станишта. Фазан је алохтона врста у националном парку. 

 

- ловно-непродуктивне површине (површине ловишта на којима ловна врста 

дивљачи нема услова за сталан опстанак и размножавање или на којима је непожељна 

или осетно штетна и на којима се дивљач штити и лови, али се не гаји): 

У ловно-непродуктивне површине убрајају се шумски, воћни и лозни расадници, 

неограђени воћњаци и виногради, баште ван кућа и насеља и терени изложени поплавама као 

и остале површине које не одговарају одређеним врстама.  



Ловна основа ловишта „Ђердап“ 2021-2031 

 14

  

- заштићена природна добра у ловишту: 

На површини установљеног ловишта „Ђердап“ постоје заштићена природна добара са 

режимом заштите I степена и на њима је забрањен лов. Извор података: Закон о националним 

парковима „Сл.гласник РС“ бр. 84/2015 и 95/2018. 

Границе површина са режимом заштите I степена 

Укупна површина са режимом заштите I степена износи око 5.106,27 ха, односно 

8,01% од укупне површине Националног парка. 

1. Локалитет "Голубачки град", површине 86,86 ха 

Налази се на територији Општине Голубац, КО Голубац, обухвата одељења: део 96а, 

96б, 96ц и део 96д ГЈ "Чезава". 

Опис почиње у КО Голубац, од источне тачке кат. парц. бр. 112/4, односно Стари град 

Голубац. Граница иде путем кат. парц. бр. 5766/3 Велико Градиште - Доњи Милановац, и 

одваја се од њега међом кат. парц. бр. 770 и 769/1. Даље иде међом кат. парц. бр. 771/1 

источно, и мења правац у јужни пратећи источну страну кат. парц. бр. 764. Обилази са 

северне стране кат. парц. бр. 763/1, затим 746 и долази до пута кат. парц. бр. 5770. Иде у 

правцу југа путем, а затим га сече под правим углом и излази на међу кат. парц. бр. 640/39 и 

640/1. Граница даље наставља пратећи међу кат. парц. бр. 640/1 и следећих кат. парц. бр. 

640/29, 649/28, 640/34, 640/33, 640/32, 640/25, 640/23, 640/22, 640/21, 640/20, 640/19, 640/30, 

640/26, 640/24 и 640/8. Поново излази на пут Велико Градиште-Доњи Милановац кога прати 

до тромеђе пута, кат. парц. бр. 640/2 и 640/40. Наставља у правцу југа, а затим запада, 

пратећи међу кат. парц. бр. 640/2 са источне, а затим јужне стране. Граница задржава правац 

запада и пролази јужном страном кат. парц. бр. 640/1 и 745/1, долази до пута кат. парц. бр. 

5769/1, сече га и мења правац у северозападни, крећући се западном страном кат. парц. бр. 

744. Даље прати међе кат. парц. бр. 763/1 и 761, 763/1 и 762/1, 771/3 и 762/1, а затим међом 

кат. парц. бр. 771/1 пролази са западне стране кат. парц. бр. 762/1, 761, 760, 759 и 758. 

Граница даље сече пут кат. парц. бр. 5769/1, обухвата целу кат. парц. бр. 774, поново сече пут 

кат. парц. бр. 5769/1 и наставља у правцу запада кат. парц. бр. 771/1 до места званог 

"Ливазујка". Даље граница обухвата целу кат. парц. бр. 851/1, затим пресеца пут кат. парц. 

бр. 5769/1 и прати међу кат. парц. бр. 771/1 и 771/2, а затим 772/1 и 771/1 долази до почетне 

тачке описа. 

2. Локалитет "Бојана", површине 98,14 ха 

Налази се на територији Општине Голубац, КО Голубац. 

Локалитет "Бојана" налази се у пределу Горње Голубачке клисуре, између Голубачког 

града и Јеленских стена, близу места Ливадице у општини Голубац. Обухвата 90а, 90б, 90ц, 

90д, 91и, 91ј, 94а, 94д, део 94ц, 95а, 95б, 95ц и 95д ГЈ "Чезава". 

Опис почиње на тромеђи пута кат. парц. бр. 5766/3 Велико Градиште - Доњи 

Милановац и кат. парц. бр. 609/2 и 609/39. Од почетне тачке граница иде у правцу југозапада 

пратећи међу кат. парц. бр. 609/2, 609/39 и 609/5, долази до кат. парц. бр. 680, и наставља у 

правцу југа међом кат. парц. бр. 609/5, а затим 609/1 до тромеђе кат. парц. бр. 609/1, 3974 и 

3975. На тромеђи граница иде кроз кат. парц. бр. 609/1 и 609/40 границама одељења 95д, 95а, 

90а, 91и, 94а, 94д, 91ј, 90б и 90ц ГЈ "Чезава" и излази на пут Велико Градиште - Доњи 

Милановац којег прати у правцу северозапада, одваја се пратећи међе кат. парц. бр. 609/38, 

619/1, 620 и 617/1, остављајући их ван режима заштите I степена. Граница у правцу југа иде 

путем кат. парц. бр. 5768, сече га под правим углом и излази на најјужнију тачку кат. парц. 

бр. 609/26. Наставља западном страном кат. парц. бр. 609/26, 609/25, 609/17 и 609/15 до 

тромеђе кат. парц. бр. 609/15, 609/14 и 609/1. Од тромеђе граница иде западно, сече кат. парц. 

бр. 609/1 и прати јужну страну кат. парц. бр. 609/12, 609/11, 609/10, 609/9, 609/16 и 609/24, 

обилази око кат. парц. бр. 609/3 и долази до пута кат. парц. бр. 609/4 кога прати до кат. парц. 

бр. 609/18. Граница прати западну страну кат. парц. бр. 609/18, најкраћим путем долази до 

кат. парц. бр. 609/31 коју обилази и наставља у правцу североистока северном страном кат. 

парц. бр. 609/31, 609/30, 609/29, 609/28, 609/27, 609/22, 609/23 и 609/33. Граница излази на 

пут В. Градиште – Д. Милановац и прати га, у правцу северозапада до почетне тачке описа. 
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Ван режима заштите I степена налазе се кат. парцеле на потесу "Ливадица". Граница 

је дефинисана међом кат. парц. бр. 609/1 и следећих кат. парцела бр. 623, 627, 628, 629, 630, 

638, 639, 4621, 636, 4624, 4627, 4628, 4633, 633, 621, 622, 625, дела пута 5768 и 624. 

3. Локалитет "Клисура реке Брњице", површине 693,74 ха 

Локалитет се налази у општини Голубац. 

По шумској подели локалитет улази у састав ГЈ "Чезава" и обухвата одељења 71, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, део 83а, 83б, 83/1, 83/2, 84а, 84б, 84ц и 84д. 

Опис границе почиње на тромеђи КО Двориште, КО Голубац и пута кат. парц. бр. 

5847 (КО Голубац). Граница прати спољну границу Националног парка Ђердап, односно, 

границу КО Голубац и КО Двориште, КО Кривача и КО Раденка до међног камена бр. 11, 

кат. парц. бр. 1 у КО Раденка. Одатле граница иде у правцу запада, сече кат. парц. бр. 4717 

(КО Голубац) границама одељења 78, 77, 76 и 71 ГЈ "Чезава" и долази до границе КО 

Голубац и КО Брњица, прати је у правцу севера до пута кат. парц. бр. 5847. Прати пут кат. 

парц. бр. 5847 у правцу запада и долази до почетне тачке описа. 

4. Локалитет "Татарски вис", површине 34,01 ха 

Према шумској подели "Татарски вис" се налази у ГЈ "Лева река", обухватајући 

одељења 51ц, 51д, 52б, 53б, 54б, 54ц и 54д. 

Локалитет обухвата део кат. парц. бр. 3880, КО Добра. 

Опис границе почиње на тромеђи КО Добра, КО Дубока и КО Бољетин. Граница од 

почетне тачке иде североисточно, границом КО Добра и КО Бољетин, а затим сече кат. парц. 

бр. 3880 пролазећи границом одељења 51ц, 51д, 52б, 53б, 54б, 54ц и 54д ГЈ "Лева река" и 

долази до спољне границе Националног парка Ђердап, односно КО Добра и КО Дубока, коју 

прати до почетне тачке описа. 

5. Локалитет "Шомрда", површине 20,34 ха 

Локалитет обухвата део катастарске парцеле бр. 710, КО Бољетин и налази се унутар 

истоимене природне предеоне целине и обухвата одељење 128 ГЈ "Бољетинска река". 

Граница локалитета се поклапа са спољном границом одељења 128 ГЈ "Бољетинска 

река". 

6. Локалитет "Тилва Тома", површине 231,90 ха 

По шумској подели локалитет улази у састав ГЈ "Бољетинска река" и обухвата 

одељења 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 и 89. 

Локалитет обухвата део катастарске парцеле бр. 562/1, КО Мајданпек. 

Опис почиње на спољној граници Националног парка Ђердап, односно граници КО 

Мајданпек и КО Волуја, код места званог "Чока Грљај" и полигонске тачке бр. 317. Граница 

прати спољну границу Националног парка Ђердап у правцу југа, пролазећи поред потеса 

"Тилва Томе", источно поред "Испод Чока Фрасен" до границе одељења 82, одатле иде 

северно и сече кат. парц. бр. 562/1 (КО Мајданпек), пратећи источну страну одељења 82 ГЈ 

"Бољетинска река", долази до потока Исења, иде западно потоком, а затим сече кат. парц. бр. 

561/1 границама одељења 89 ГЈ "Бољетинска река" и долази до почетне тачке описа. 

7. Локалитет "Цигански поток", површине 206,69 ха 

По важећој шумској подели "Цигански поток" улази у састав ГЈ "Бољетинка" и 

обухвата 51, 52, 53, 57а, 57б, део 57ц, 57д, 57е, 57(1-6) и 60. 

Опис границе почиње у КО Бољетин, на тромеђи кат. парц. бр. 724, 696/1 и пута кат. 

парц. бр. 3397. Граница иде у правцу званог места "Каменити рт", пратећи међу кат. парц. бр. 

696/1 до најјужније тачке кат. парц. бр. 729/2 где пресеца кат. парц. бр. 696/1 западном 

страном одељења 60 ГЈ "Бољетинка", а затим пресеца Цигански поток и кат. парц. бр. 862/1. 

Граница даље прати кат. парц. бр. 862/1 са јужне стране у правцу истока, обухватајући и кат. 

парц. бр. 862/2 и излази на пут кат. парц. бр. 3398, сече га и наставља у правцу запада, 

јужним странама кат. парц. бр. 858, 859, 857, 856, 853/3, 696/97, 696/96, 696/95, 696/94, затим 

излази на пут кат. парц. бр. 3398 и прати га до границе са одељењем 57, затим иде јужно 

западним странама одељења 57 и 53 ГЈ "Бољетинка" и излази на пут кат. парц. бр. 3399. 

Граница даље наставља путем, а затим северним странама кат. парц. бр. 696/32, 696/132, 

696/133, 696/134, 1633, 1632/2, 1632/1, 1631/2, пресеца пут кат. парц. бр. 6969/138 обилази 
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око кат. парц. бр. 696/139, 1629/1, 1628, 696/140, 696/141, 696/142, 696/143. Даље граница 

наставља међом кат. парц. бр. 865/1, обухватајући и кат. парц. бр. 1622 и 865/10. Граница иде 

кат. парц. бр. 865/1 и 867/1, надаље граница наставља источном страном одељења 51 ГЈ 

"Бољетинка" и сече кат. парц. бр. 867/1 и 866 и пут кат. парц. бр. 3400. Наставља међом кат. 

парц. бр. 865/1, 819/2 и 819/1, а затим путем кат. парц. бр. 815 до тромеђе пута кат. парц. бр. 

815, 825 и 696/1. Одатле иде западним странама кат. парц. бр. 825, 829/1, 829/2, 3420, 846, 

844 где избија на пут кат. парц. бр. 3421, сече га и иде источном страном кат. парц. бр. 696/1 

а затим сече кат. парц. бр. 696/1 границом одељења 60 ГЈ Бољетинка и прати јужну страну 

кат. парц. бр. 696/44, 745/2, 744, обилази око кат. парц. бр. 696/50, 742, 741/1, а затим међом 

кат. парц. бр. 740 и 745/1 излази на пут кат. парц. бр. 3397 и прати га у правцу запада до 

почетне тачке описа. 

8. Локалитет "Босман-Соколовац", површине 266,87 ха 

Према шумској подели Босман-Соколовац се налази у ГЈ "Кожица". Обухвата 

одељења 8а, 8б, 9а, 9б, 9/2, 9/3, 10а, 10б, 10ц, 10/1, 10/2, 11а, 12а, 14а, 14б и 15а. 

Локалитет се налази на КО Добра и обухвата следеће кат. парц.: 2941/1део, 4480, 

4481, 4476, 4432, 3030. 

Почетна тачка описа се налази на тромеђи кат. парц. бр. 2882/1, пута Голубац-Доњи 

Милановац, кат. парц. бр. 5737/2 и кат. парц. бр. 2941/1 у КО Добра. Граница иде западном 

страном кат. парц. бр. 2941/1 и пролази међом поред кат. парц. бр. 2882/1, 2942, 2943, 2944, 

2889/1, пут кат. парц. бр. 4698, 2955/2, 2956, 2959, 2960, 2967, 2976/1, 2977, 2978, 2979, 2980, 

2981, пут кат. парц. бр. 4698, 2993, 2994, 2998, 3000, 3004, 3006, 3005, 3011, 3007, 3008, 3009, 

3010, 3012, 3013, 3014, 3020 и 3029. Граница обухвата кат. парц. бр. 3030 и наставља међом 

кат. парц. бр. 4432 и 4433, а затим поново излази на међу са кат. парц. бр. 2941/1 и иде јужно 

пролазећи око кат. парц. бр. 4433, 4434, 4435, 4484, 4485, 4484, 4483, 4482 излази на пут кат. 

парц. бр. 4658. У правцу југа, граница иде путем кат. парц. бр. 4658, а затим скреће ка истоку 

северном страном кат. парц. бр. 4479. Мења правац у јужни и иде западном страном кат. 

парц. бр. 4180 и опет излази на кат. парц. бр. 2941/1 којом се спушта јужно до границе КО 

Добра и КО Бољетин. Мења правац у североисточни и реком Песача, која је уједно и граница 

КО Добра и КО Бољетин, иде до пута Голубац - Доњи Милановац. Иде у правцу 

северозапада путем, а затим сече кат. парц. бр. 2941/1 на месту првог и другог тунела. При 

уласку у трећи тунел прати границу одељења 11 Г.Ј. "Кожица", а затим поново излази на пут 

Голубац - Доњи Милановац кога прати до почетне тачке описа. 

9. Локалитет "Чока Њалта са Песачом", површине 628,98 ха 

Локалитет припада газдинској јединици "Бољетинка" и обухвата одељења 69а, 69б, 

69ц, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, део 79а, 79б, 79ц и 79 (1-6). 

Почетна тачка описа границе се налази у КО Бољетин, на тромеђи кат. парц. бр. 156, 

пута 3391/6 и 164/1. Од тромеђе се граница креће северно међом кат. парц. бр. 164/1 и 

обилази око кат. парц. бр. 156, 149/1, 149/4, 160, 159, 148, 147 и 145. Граница даље иде 

северном страном кат. парц. бр. 137 а затим међом кат. парц. бр. 164/3 и 164/4 поново излази 

на кат. парц. бр. 164/1. Прати у правцу југа западну страну кат. парц. бр. 164/1 до места 

званог "Штрбин" где савија према истоку пратећи и даље међу кат. парц. бр. 164/1, затим 

долази до пута кат. парц. бр. 200, којег сече под правим углом излазећи на међу кат. парц. бр. 

205/1 и 212/1. Пратећи западну страну кат. парц. бр. 212/1 долази до локалитета "Кошо брдо" 

где сече кат. парц. бр. 212/1 по јужној страни одељења 69 ГЈ "Бољетинка" и излази на обалу 

реке Дунав. Наставља обалом у правцу северозапада до реке Песаче, односно границе К.О 

Бољетин и КО Добра. Граница даље прати границу КО Добра и КО Бољетин, односно реку 

Песачу до моста, где се одваја путем кат. парц. бр. 1103 до границе одељења 79 и сече кат. 

парц. бр. 20/1 јужном страном одељења 79 ГЈ "Бољетинка". Наставља међом кат. парц. бр. 

20/1 и 75, 20/1 и 73/1, 62 и 73/1, опет 20/1 и 73/1, 20/1 и 66, 66 и 48, 48 и 73/1, 48 и 54, 48 и 53, 

48 и 52, 48 и 51, 48 и 50, 48 и 49, 49 и 42, где пресеца пут 3391/6, а затим га прати у правцу 

југоистока до међне линије кат. парц. бр. 156 и 164/1 која је и почетна тачка описа. 

10. Локалитет "Лепенски вир", површине 62,06 ха 

Локалитет "Лепенски вир" обухвата 68 одељење ГЈ "Бољетинка". 
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Почетак описа границе почиње у КО Бољетин, на тромеђи пута кат. парц. бр. 3402/2, 

966 и 212/1. Граница креће у правцу севера, обалом реке Дунав, односно источним странама 

кат. парц. бр. 212/1, 948/1 и 212/12. Граница излази на источну страну пута кат. парц. бр. 

212/19 и прати га у правцу севера, а затим источном страном кат. парц. бр. 212/18 до међе 

кат. парц. бр. 212/4 и 956/4 где савија према истоку и излази на обалу реке Дунав. Граница 

даље иде у правцу севера пратећи обалу реке Дунав до границе одељења 68, прати га са 

северне стране, а затим мења правац у јужни, пратећи западну страну кат. парц. бр. 212/1. На 

јужном делу кат. парц. бр. 212/1 мења правац у источни и обилази пут 212/20, обилази око 

њега при уласку у тунел, пролазећи међом кат. парц. бр. 992. Граница се надаље креће међом 

кат. парц. бр. 212/1 и путем кат. парц. бр. 212/20, 212/1 и 987, 212/1 и 991/3 и 212/1 и путем 

3402/3 којим долази до почетне тачке описа. Из режима И степена заштите на овом 

локалитету је изузета кат. парц. бр. 216/2 у целини. 

11. Локалитет "Кањон Бољетинске реке са Гребеном", површине 102,48 ха 

Локалитет се налази у општини Мајданпек. 

По шумској подели улази у састав ГЈ "Бољетинка" и обухвата одељења 67а, 67б, 67ц, 

67е, 1, 2 и 3. 

Почетна тачка описа је тромеђа реке Дунав и граница КО Бољетин и КО Доњи 

Милановац. Граница иде узводно, обалном линијом реке Дунав кроз КО Бољетин, у правцу 

северозапада до тромеђе реке Дунав и кат. парц. бр. 1132/1 и 1136. Пратећи кат. парц. бр. 

1132/1 обилази око кат. парц. бр. 1136, 1135 и 1134 где поново излази на обалу реке Дунав, 

којом наставља у правцу северозапада до места званог "Лепена" где прати границу кат. парц. 

бр. 1099. У правцу запада иде северном страном кат. парц. бр. 1100/1 и излази на пут 3402/1. 

Граница иде путем кат. парц. бр. 3402/1 до тромеђе пута и кат. парц. бр. 1018 и 1101 а затим 

прати границу кат. парц. бр. 1101 преко локалитета "Кошо брдо" до кат. парц. бр. 3422/1. 

Граница се кат. парц. бр. 3422/1 креће у правцу југа до моста и кат. парц. бр. 1104/2, а затим у 

правцу истока сече кат. парц. бр. 1104/2 у правцу тромеђе кат. парц. бр. 1104/2, 1132/14 и 

1132/13. Даље се граница креће међом кат. парц. бр. 1132/13 и 1132/14, затим сече кат. парц. 

бр. 1132/13 под правим углом, а затим 1132/13 и 1132/1, 1132/13 и 1131, и опет 1132/13 и 

1132/1. Граница наставља пратећи међу кат. парц. бр. 132/1 у правцу југоистока, обилази око 

кат. парц. бр. 2798, а затим границом одељења 1 ГЈ "Бољетинка" долази до почетне тачке 

описа. 

12. Локалитет "Ковилово", површине 365,98 ха 

По важећој шумској подели "Ковилово" улази у састав ГЈ "Поречке шуме" и обухвата 

одељења 55, 56, 57, 58, 59, 60а, 60б, 60ц, 60д, 63, 64, 65, 66, 67. 

Почетна тачка описа границе је тромеђа КО Бољетин и кат. парц. бр. 861 и 872/1 (КО 

Доњи Милановац). Граница се протеже северном страном кат. парц. бр. 872/1 долази до пута 

Бољетин-Доњи Милановац кат. парц. бр. 3055/5. Прати пут у правцу истока изузимајући кат. 

парц. бр. 336/1 и 3363/2 до кат. парц. бр. 872/19, а затим у правцу југа прати кат. парц. бр. 

872/1, пресеца пут 3060, наставља путем 1201, затим спушта у правцу југа кат. парц. бр. 

1127/1 до јужне стране одељења 56 и 55 ГЈ "Поречке шуме" до тромеђе пута 3060, 1241 и 

1127/1. Потом границом кат. парц. бр. 872/1, а затим одељењима 58, 59, 60, 64 и 65 ГЈ 

"Поречке шуме" до границе са КО Бољетин. Граница се креће у правцу севера, западном 

страном кат. парц. бр. 3184/2, а затим кат. парц. бр. 872/1, пролазећи међом са кат. парц. бр. 

3184/1, 869, 871, 870, 869, 868/1, 868/2867, 866, 865, 864, 863, 862 и 3258. Граница излази на 

границу са КО Бољетин и у правцу североистока прати је до почетне тачке описа. 

13. Локалитет "Градашница", површине 354,38 ха 

По важећој шумској подели "Градашница" улази у састав ГЈ "Црни врх" и обухвата 

одељења 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. 

Опис границе почиње на граници КО Мосна и КО Голубиње и пута Неготин - Доњи 

Милановац. Граница пролази кроз КО Мосна, преко моста на реци Градашници и иде јужно 

до северне стране кат. парц. бр. 158/2. Граница прати до јужне стране кат. парц. бр. 27 и иде 

у правцу истока, обухватајући у целости и кат. парц. бр. 1339, 1350 и 1351, све до границе 

одељења 17 ГЈ "Црни врх", прати га и иде северно и излази на границу КО Мосна и КО 
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Голубиње, односно реку Градашницу. Иде узводно реком Градашницом у правцу 

североистока, сече реку и надаље иде кроз КО Голубиње пратећи североисточну страну кат. 

парц. бр. 5375/1 до пута 5690. Граница наставља путем кат. парц. бр. 5690. до међе са кат. 

парц. бр. 5375/2. Надаље граница прати међу кат. парц. бр. 5375/2 све до пута кат. парц. бр. 

5622, наставља путем, а затим га сече под правим углом у правцу тромеђе кат. парц. бр. 

5513/1, 5234 и пута. Граница иде у правцу истока јужном страном кат. парц. бр. 5234 све до 

границе одељења 7 ГЈ "Црни врх", сече кат. парц. бр. 5234 границом одељења и иде 

северозападно, а затим наставља јужном страном кат. парц. бр. 5523 и 5524. Граница 

наставља са северне стране кат. парц. бр. 5541 у правцу запада и излази до Реке Градашнице 

и међе кат. парц. бр. 5589/10, а затим мостом преко реке Градашнице долази на почетну 

тачку описа. 

14. Локалитет "Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом", површине 1953,83 ха 

Локалитет обухвата одељења 41 (део 41а), 42 (део 42а), 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и 70 ГЈ "Штрбачко корито". 

Опис границе почиње у КО Текија, на тромеђи кат. парц. бр. 2595, 2594 и 2702/1. 

Граница пресеца кат. парц. бр. 2702/1 источним странама одељења 45, 46, 50 и 51 ГЈ 

"Штрбачко корито" у правцу југа и долази до границе КО Текија и КО Голубиње. Прати 

границу катастарских општина у правцу југоистока, затим прати границу КО Голубиње и КО 

Петрово село у истом правцу. Граница даље наставља кроз КО Голубиње пресецајући кат. 

парц. бр. 3/1 по границама одељења 60, 61, 62, 63 и 70 и долази на звано место "Јењић" на 

међу кат. парц. бр. 3/1 код пологонске тачке бр. 1649. Одатле, граница иде западно, пратећи 

јужну страну кат. парц. бр. 3/1, до пута кат. парц. бр. 5629, пресеца га и прати јужну страну 

кат. парц. бр. 2/1, а затим кат. парц. бр. 19/2 до пута кат. парц. бр. 5699/1. Граница прати пут 

у правцу североистока све до границе са КО Текија, одакле наставља кроз КО Текија, 

границама одељења 59 и 55 ГЈ "Штрбачко корито". Граница даље прати обалу реке Дунав, 

иде у правцу североистока, низводно све до границе одељења 41 ГЈ "Штрбачко корито" где 

пресеца кат. парц. бр. 1201/1 коју прати у правцу југозапада са њене јужне стране. На међи 

кат. парц. бр. 1201/1 граница наилази на полигонску тачку бр. 2263 одакле пресеца пут кат. 

парц. бр. 2745/5 у правцу међе кат. парц. бр. 2674/1 и 2671/1. Граница наставља пратећи 

северну страну кат. парц. бр. 2674/1 у правцу истока и долази до кат. парц. бр. 2702/1. Даље 

граница прати кат. парц. бр. 2702/1 у правцу североистока до почетне тачке описа. 

 

Границе површина са режимом заштите II степена 

Укупна површина са режимом заштите II степена износи 13.715,39 ха, односно 

21,50% од укупне површине Националног парка. 

1. Локалитет "Голубачка клисура", површине 197,77 ха 

На простору овог локалитета налазе се одељења 96е, 96ф, 96г и 96х ГЈ "Чезава". 

Опис границе почиње на тромеђи кат. парц. бр. 4344, 4345 и пута кат. парц. бр. 5767, 

на спољној граници Националног парка Ђердап у КО Голубац. Граница иде у правцу севера 

пролазећи међом кат. парц. бр. 4344 и 4345, 4481 и 4339, 4481 и 4338, 4481 и 4482, а затим 

излази на пут кат. парц. бр. 4475, прати га северно и излази на пут кат. парц. бр. 5772. На 

раскрсници са путем кат. парц. бр. 5834, граница савија према истоку, иде путем кат. парц. 

бр. 5834, а затим путем кат. парц. бр. 5833. Граница се ломи пратећи источну страну кат. 

парц. бр. 3972, а затим јужне стране кат. парц. бр. 3973 и 3974. У правцу севера, граница 

прати западну страну кат. парц. бр. 609/1 и 609/5, а затим источном страном кат. парц. бр. 

609/2 излази на пут Велико Градиште-Доњи Милановац. Затим путем иде у правцу 

северозапада, одваја се од пута међом кат. парц. бр. 640/40 и 640/2, прати јужну страну кат. 

парц. бр. 640/2, 640/1 и 745/1, потом западном страном кат. парц. бр. 744 и 763/1. Спушта се у 

правцу југа западном страном кат. парц. бр. 762/1, 761, 760, 759 и 758, затим пресеца пут и 

иде око кат. парц. бр. 774, поново пресеца пут кат. парц. бр. 5769 и обухвата кат. парц. бр. 

775 и 842. Граница иде у правцу запада путем кат. парц. бр. 5769, одваја се од пута северном 

страном кат. парц. бр. 848. Граница мења правац у јужни, пресеца пут кат. парц. бр. 5769 и 

излази на међу кат. парц. бр. 851, прати њену јужну страну до спољне границе Националног 
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парка Ђердап, односно тромеђе кат. парц. бр. 851, 893 и 892. У правцу југа, граница иде 

међом кат. парц. бр. 896 и 893, 895 и 894 и излази на пут кат. парц. бр. 5767 кога прати до 

почетне тачке описа. 

2. Локалитет "Кукурек", површине 422,67 ха 

На простору овог локалитета налазе се одељења 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88, 89, 92, део 

93а, 93б и 93ц ГЈ "Чезава". 

Опис границе почиње у КО Голубац, на тромеђи КО Голубац, КО Двориште и пута 

кат. парц. бр. 5847 и иде источно путем до границе са К.О Брњица. Кроз КО Брњица граница 

иде путем кат. парц. бр. 1958, одваја се од њега међом кат. парц. бр. 795 и 808/2 и прати у 

правцу севера северозападну страну кат. парц. бр. 810, западном страном кат. парц. бр. 833/4, 

јужном страном кат. парц. бр. 833/6. Граница излази на пут кат. парц. бр. 1955/1 обухватајући 

кат. парц. бр. 741, креће се путем 1955/1 у правцу истока, одваја се од пута јужном страном 

кат. парц. бр. 724, 40/1 и 40/5, а затим источном страном кат. парц. бр. 40/1 долази на пут 

Голубац-Доњи Милановац, кога прати у правцу запада, излази из КО Брњица и улази у КО 

Голубац. Граница наставља истим путем кроз КО Голубац, одваја се од њега спољном 

страном кат. парц. бр. 608/8 и 608/6, сече кат. парц. бр. 4712 и наставља спољном страном 

кат. парц. бр. 608/7 до пута кат. парц. бр. 5767, сече га и западним странама кат. парц. бр. 

609/43 и 609/42, излази на пут Голубац-Доњи Милановац којим наставља све до границе 

одељења 89 ГЈ Чезава, затим прати западну страну одељења 89 и 88 и сече кат. парц. бр. 

609/40 и 609/1 у правцу југа, а затим запада и долази до кат. парц. бр. 4643. Граница наставља 

у правцу југа међом кат. парц. бр. 609/1 преко потеса "Кукурек", затим долази до пута кат. 

парц. бр. 5767 и прати га у правцу запада до међе кат. парц. бр. 4639 и 608/1. Граница даље 

прати западну страну кат. парц. бр. 608/1 све до почетне тачке описа. 

3. Локалитет "Љубковска котлина", површине 580,39 ха 

На простору овог локалитета налазе се одељења 40, део 41, део 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 

део 48 ГЈ "Чезава". 

Опис граница почиње у КО Брњица, код потеса "Село", на тромеђи пута Голубац - 

Доњи Милановац, кат. парц. бр. 175/1 и 177/5. Граница иде јужно пратећи западну страну 

кат. парц. бр. 175/1, затим савија ка истоку и иде јужном страном кат. парц. бр. 174/1. Поново 

излази на кат. парц. бр. 175/1 и прати њену јужну страну у правцу истока, а затим наставља 

јужном страном кат. парц. бр. 224/1. Међом кат. парц. бр. 241/1 и 224/3 излази на пут кат. 

парц. бр. 1946. Наставља путем кат. парц. бр. 1946 све до тромеђе пута, кат. парц. бр. 1426 и 

КО Добра. Граница савија у правцу југоистока, прати границу са КО Добра, обухватајући и 

кат. парц. бр. 1476 (КО Брњица). Иде границом катастарске општине до северне стране кат. 

парц. бр. 1528 и тригонометра 202, улази у КО Добра и сече кат. парц. бр. 1661/1 границом 

одељења 42 (источном страном) ГЈ "Чезава", излази на пут кат. парц. бр. 4643, а затим 

наставља северно, пратећи међу кат. парц. бр. 1661/1. Граница мења правац у источни и 

наставља јужном страном кат. парц. бр. 1651/1 и долази до пута Голубац - Доњи Милановац. 

Граница и даље наставља да прати кат. парц. бр. 1651/1 али сада са северне стране и пролази 

међом кат. парц. бр. 1651/8, 1651/7, 1651/6, 1651/5, 1651/4, 1651/3 и 1651/2, где наставља 

путем Голубац-Доњи Милановац у правцу запада, излази из КО Добра и улази у КО Брњица, 

даље наставља путем до места званог "Велика Орлова" где се одваја од пута и иде западном 

страном кат. парц. бр. 308/1. Граница сече поток Велика Орлова кат. парц. бр. 996 под 

правим углом и излази на међу кат. парц. бр. 307/8 и 309/1, а затим се у правцу севера 

протеже кат. парц. бр. 309/1, прави заокрет и иде међом кат. парц. бр. 301/1 са јужне стране. 

Преко локалитета "Велика Орлова" граница иде северном страном кат. парц. бр. 241/1 и 

224/1 све до почетне тачке описа. 

4. Локалитет "Црни врх", површине 166,54 ха 

Локалитет обухвата део катастарске парцеле бр. 4717 на КО Голубац. 

На простору овог локалитета налазе се одељења 72а, 72б, 72ц, 72д, део 72е, 73, 74 и 75 

ГЈ "Чезава". 

Граница овог локалитета иде спољном границом одељења 72, 73, 74 и 75 ГЈ "Чезава". 

5. Локалитет "Татарски вис-Шомрда-Тилва Тома", површине 6.070,67 ха 
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На простору овог локалитета налазе се одељења: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55 и 56 ГЈ "Десна река"; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51(а, б), 52а, 53а, 54а, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 и 94 ГЈ "Лева река"; 1, 2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 ГЈ 

"Кожица"; 82, 83 и 84 ГЈ "Бољетинка" и 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133 и 134 ГЈ "Бољетинска река". 

Граница локалитета почиње од укрштања спољне границе Националног парка Ђердап 

и одељења 45 ГЈ "Десна река", наставља спољном границом одељења 45, 48, 52, 51, 53, 56, 

10, 11 и 5 ГЈ "Десна река"; одељења 93, 94, 91 и 90 ГЈ "Лева река"; одељења 13, 16, 23, 22, 50, 

46, 43, 42 и 3 ГЈ "Кожица", одељења 82 ГЈ "Бољетинка"; одељења 43 ГЈ "Лева река"; одељења 

127, 130, 133, 134, 112, 111, 110, 6, 65, 58, 57, 56, 60 и 75 ГЈ "Бољетинска река" до укрштања 

са спољном границом Националног парка Ђердап и даље до почетне тачке. 

6. Локалитет "Босман", површине 1.056,94 ха 

На простору овог локалитета налазе се одељење 6, 7, 13, део 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, део 28, део 29, део 30 и део 31 ГЈ "Кожица". 

Почетак описа границе је тромеђа потока Кожица кат. парц. бр. 4693/1, 2787 и 2772/1 

у КО Добра, на потесу "Кожица". Граница се креће јужно, потоком кат. парц. бр. 4693/1, 

затим прелази на пут кат. парц. бр. 4656, потом на кат. парц. бр. 4665, где излази на западну 

страну кат. парц. бр. 3220 и наставља у правцу југа западним странама кат. парц. бр. 3268 и 

3299. Граница иде путем кат. парц. бр. 4666, потом следи западну страну кат. парц. бр. 4349, 

4344, 4359/1 и 4359/2. Граница сече пут и западном страном кат. парц. бр. 3880 иде до 

најјужније тачке кат. парц. бр. 4334 одакле сече кат. парц. бр. 3880 и излази на међну тачку 

кат. парц. бр. 4375 на њеној северној страни. Граница иде источно, прати међну линију кат. 

парц. бр. 3880, а затим савија јужно преко потеса "Мали Сечински", до најјужније тачке кат. 

парц. бр. 4379 одакле наставља западном границом одељења 29б, 29а, 30б, 30а, 31а, 31б, 31ц, 

7 и 6 ГЈ Кожица и сече кат. парц. бр. 3880, затим сече реку Песачу, улази у КО Бољетин и 

излази на пут кат. парц. бр. 1103 у КО Бољетин на потесу "Песача". Граница у правцу севера 

иде путем, прелази мост и наставља реком Песачом, која је и граница КО Бољетин и КО 

Добра. Граница долази до кат. парц. бр. 2941/1 у КО Добра и прати њену западну страну 

преко потеса "Хладна вода", међом кат. парц. бр. 4480 и 4478 и 4480 и 4479, где се поново 

враћа на западну страну кат. парц. бр. 2941/1 све до пута Голубац-Доњи Милановац и 

искључујући кат. парц. бр. 4432 и 3030 (у режиму заштите првог степена). Путем Голубац-

Доњи Милановац, граница иде у правцу запада и одваја се од пута обилазећи кат. парц. бр. 

2771 (ван режима заштите другог степена) и међом кат. парц. бр. 2788 и 2772/1 све до 

почетне тачке описа на потесу "Кожица". 

7. Локалитет "Песача", површине 194,39 ха 

На простору овог локалитета налазе се одељења део 67, део 68 и део 80 ГЈ 

"Бољетинка". 

Опис границе дела око Песаче почиње у КО Бољетин, на граници режима заштите 

првог степена, на тромеђи кат. парц. бр. 20/1, 48 и 66. Граница прати границу режима првог 

степена и иде јужном, а затим источном страном кат. парц. бр. 48, затим међом кат. парц. бр. 

42 и 49, пресеца пут кат. парц. бр. 3391/6 и прати га у правцу југоистока до међе кат. парц. 

бр. 164/1 и 156. Граница се одваја од пута и иде међом кат. парц. бр. 164/1 и пролази поред 

кат. парц. бр. 156, 149/1, 149/2, 160, 159, 148, 147 и 145, затим обухвата кат. парц. бр. 164/3 и 

164/2, наставља даље поред кат. парц. бр. 164/4, 138, 139, 140, 133, 164/5, 125/1, 164/6, 164/7, 

164/8, 125/1 и 126 јужном страном кат. парц. бр. 125/1, долази до пута кат. парц. бр. 1103. 

Прати пут у правцу северозапада све до локалитета "Песача" где се одваја од пута и прати 

границу режима заштите првог степена, односно иде јужном страном границе одељења 79 ГЈ 

"Кожица" и сече кат. парц. бр. 20/1. Граница даље наставља међом кат. парц. бр. 20/1 и 75, 
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20/1 и 79/1, 62 и 79/1, 20/1 и 79/1, 20/1 и 66 и долази до почетне тачке описа. 

Почетна тачка описа границе дела око Лепенског вира се налази у КО Бољетин, на 

потесу "Штрбин" на тромеђи кат. парц. бр. 164/1 и 164/9 и пута Доњи Милановац - Добра, 

кат. парц. бр. 1103. Граница се протеже у правцу југа, пратећи пут Доњи Милановац-Добра 

кат. парц. бр. 1103, све до места званог "Кошо брдо" где се источном страном кат. парц. бр. 

1080 одваја од пута, сече пут кат. парц. бр. 3391/1 и излази на границу режима заштите првог 

степена коју надаље прати. Граница иде западном, а затим северном страном кат. парц. бр. 

1101 и путем 3402/1, а затим међом кат. парц. бр. 1101/1 и прелази на међу кат. парц. бр. 1099 

коју прати до локалитета "Лепена", односно обале реке Дунав. Граница прати обалу реке 

Дунав у правцу севера, до границе режима заштите првог степена, односно, најсеверније 

тачке кат. парц. бр. 966, затим прави оштар заокрет и иде међом кат. парц. бр. 212/1 и поред 

кат. парц. бр. 966, 3402/3, 991/3, 982/1 и 987 и долази до пута кат. парц. бр. 212/20, обилази 

око улаза у тунел, а затим наставља међом кат. парц. бр. 212/1 до потеса "Штрбин" и пута 

кат. парц. бр. 200 и сече га. Граница затим наставља у правцу запада, пратећи јужну страну 

кат. парц. бр. 164/1 све до почетне тачке описа. 

8. Локалитет "Гребен", површине 192,93 ха 

На простору овог локалитета налазе се одељење део 43 ГЈ "Бољетинка" и 68 ГЈ 

"Поречке шуме". 

Опис границе почиње у КО Бољетин, на тромеђи кат. парц. бр. 1260, 1250 и пута кат. 

парц. бр. 1328. Граница прати пут са северне стране и иде у правцу југоистока преко потеса 

"Бољетинско брдо" до раскрснице са путем кат. парц. бр. 3403/1, прелази на њега, а затим на 

пут кат. парц. бр. 2396. Путем кат. парц. бр. 2396 иде у правцу југа и одваја се међом кат. 

парц. бр. 2405/3 и 2405/2 и излази на северну страну пута кат. парц. бр. 3413, прати га у 

правцу југоистока, а затим прелази на пут кат. парц. бр. 2695. Прати пут кат. парц. бр. 2695 

до Деминог потока, пресеца га и наставља западном страном кат. парц. бр. 2861 до границе 

са КО Доњи Милановац. Граница даље иде границом КО Бољетин и КО Милановац у правцу 

југозапада до пута Доњи Милановац - Добра. Путем граница иде кроз КО Доњи Милановац, 

одваја се од њега на најзападнијој тачки кат. парц. бр. 530/1, прави оштар заокрет и иде 

међама кат. парц. бр. 530/1 и 530/17, 530/1 и 530/20, 530/20 и 530/22, 530/22 и 530/12, 530/22 

и 530/6, 530/1 и 530/6, 530/15 и 530/6, затим пресеца пут 3055/2 и прати источну страну кат. 

парц. бр. 551/1, 528 и 529 и опет долази на границу КО Бољетин и КО Доњи Милановац. 

Прати границу катастарских општина у правцу североистока, а затим иде кат. парц. бр. 480/1 

преко потеса "Бољетински гребен" до границе КО Бољетин и КО Доњи Милановац. Граница 

поново пролази кроз КО Бољетин пратећи кат. парц. бр. 1132/1 са њене југозападне стране, 

преко потеса "Гребен", затим "Бољетинско брдо" све до петље на путу Голубац - Доњи 

Милановац. Граница обилази око петље пратећи међу кат. парц. бр. 1132/1, затим пресеца 

пут Голубац - Доњи Милановац на почетку моста (са јужне стране), а затим прати кат. парц. 

бр. 1132/4 са западне стране. Граница даље пресеца кат. парц. бр. 1104/2 у правцу запада, 

затим прелази преко Бољетинске реке мостом и прави заокрет ка југу и наставља 

Бољетинском реком са западне стране. Граница поново сече Бољетинску реку под правим 

углом излазећи на тромеђу кат. парц. бр. 3404/2, пута кат. парц. бр. 1291/1 и Бољетинске 

реке. Граница се даље креће путем кат. парц. бр. 1291/1, а затим прелази на пут кат. парц. бр. 

1288. Путем кат. парц. бр. 1288 граница долази до пута Добра - Доњи Милановац, пресеца га 

у правцу међе кат. парц. бр. 1269/2 и 1265/2, иде том међом и долази до пута Голубац-Доњи 

Милановац, сече га у правцу међе кат. парц. бр. 1269/1 и 1265/1. Граница иде у правцу 

североистока југоисточним странама кат. парц. бр. 1262 и 1261, пресеца пут кат. парц. бр. 

1328, те долази на почетну тачку описа. 

9. Локалитет "Штрпско корито", површине 4.831,93 ха 

Налази се на територији општине Кладово. 

На простору овог локалитета налазе се одељења 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14ГЈ "Пецка 

бара"; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40 ГЈ "Штрбачко корито" и део 87, 88, 90, 91, 92, 93 и 94 

ГЈ "Ђердап". 
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Почетна тачка описа границе налази се на спољној граници Националног парка 

Ђердап, на раскрсници путева кат. парц. бр. 5645 и 5658 и кат. парц. бр. 2532 у КО 

Голубиње, прати спољну границу Националног парка Ђердап кроз КО Голубиње, затим 

наставља кроз КО Петрово село до места званог "Штрбац". Граница се одваја од спољне 

границе Националног парка Ђердап и прати међу кат. парц. бр. 978/1 и пролази поред кат. 

парц. бр. 3163, 3164, 3165, 988 и 3166. У правцу севера граница сече кат. парц. бр. 978/1 

источном страном границе одељења 11 ГЈ "Штрбачко корито", затим прати западне стране 

кат. парц. бр. 3112/7, 3112/8 и 3112/4. Граница наставља у правцу истока, а затим југоистока 

пратећи међу кат. парц. бр. 978/1 и пролази поред кат. парц. бр. 3112/4, 3112/5, 3108, 3000, 

3001, 2991, 2974/3, 2974/2 и 2974/1, оштро савија ка западу и даље поред кат. парц. бр. 2932, 

2933/1, 2933/2, 2935/1 и 2936, обилази око кат. парц. бр. 987/2, 2964, 2966, 2965, 2964, 978/2, 

2937, 2938, 2939, 2940, 2948, 2954, 2952, 2953, 2952, 2951, 2950, 2951, 2949, 2946, 2945, 2944, 

2943, 2939, 2938, 2936, 2927, 2923, 1040, 1039 и 1038, обухвата кат. парц. бр. 992 (међом са 

кат. парц. бр. 1037), 1036, 1033 и 1020. Граница даље наставља у правцу северозапада 

северном страном одељења 90 ГЈ "Штрбачко корито" и сече кат. парц. бр. 978/1, излази на 

јужну страну кат. парц. бр. 1018 и прати њену јужну страну, затим сече пут кат. парц. бр. 

3406 и у правцу севера прати западну страну кат. парц. бр. 973. Наставља јужном страном 

кат. парц. бр. 963/8 до њене најзападније тачке одакле иде северном страном границе 

одељења 88 ГЈ "Штрбачко корито" и сече кат. парц. бр. 963/1, 963/3, 963/6 и 963/5. Граница 

прати са јужне, а затим западне стране кат. парц. бр. 965/1, 965/3 и 965/2, а затим наставља 

границом одељења 87 ГЈ "Штрбачко корито" и сече кат. парц. бр. 963. Граница даље 

наставља кроз КО Текију и даље пратећи границе одељења 87 ГЈ "Штрбачко корито" и сече 

кат. парц. бр. 1422/1 и излази на њену северну страну. Даље у правцу запада прати северну 

страну кат. парц. бр. 1422/1, обухвата кат. парц. бр. 1422/13, наставља северном страном кат. 

парц. бр. 2702/1 и обухвата кат. парц. бр. 2578 у целости. На тромеђи кат. парц. бр. 2595, 

2594 и 2702/1 граница се ломи у правцу југа границама одељења 30, 3, 6, 16 и 17 ГЈ 

"Штрбачко корито", пратећи границу режима заштите првог степена, сече кат. парц. бр. 

2702/1 до границе са КО Голубиње. Граница наставља пратећи границу КО Голубиње и КО 

Петрово село, одваја се северном страном границе одељења 29, 30, 31 и 32 ГЈ "Штрбачко 

корито" и сече кат. парц. бр. 3/1 до полигонске тачке 1649 и међе кат. парц. бр. 78, где мења 

правац у западни и пратећи северну страну кат. парц. бр. 78, 63 и 59, пресеца пут 5629, и иде 

јужном страном кат. парц. бр. 2/1, сече је по граници одељења 69 ГЈ "Штрбачко корито" и 

северном страном кат. парц. бр. 19/1 долази до пута и прати га у правцу југа. Одваја се од 

пута северном страном кат. парц. бр. 256 а затим источном страном кат. парц. бр. 258, 257, 

259/2, 259/1 и 259/3 где поново излази на пут и прати га у правцу југа. Границе се одваја од 

пута међом кат. парц. бр. 275/1 и 280, прави заокрет и иде источном страном кат. парц. бр. 

275/1, 275/2 и 272/1, затим прати пут кат. парц. бр. 267, 312/1 и 5629. Од пута кат. парц. бр. 

5629 се граница одваја међом кат. парц. бр. 219 и 220, 219 и 368 и излази на пут кат. парц. бр. 

397, прати га у правцу југа, затим прелази на пут кат. парц. бр. 5637, затим на пут кат. парц. 

бр. 5638, на пут кат. парц. бр. 707 до потеса "Ламури". Граница иде у правцу југа и креће се 

западном страном кат. парц. бр. 698, 713, 726, 706, 705 и 698. Код потеса "Чисти рт" граница 

прати јужну, а затим западну страну кат. парц. бр. 734/2 и излази на пут кат. парц. бр. 736, а 

затим прелази на пут кат. парц. бр. 5638 и прати га у правцу југа. Граница даље наставља 

путем кат. парц. бр. 5645 и прати га у правцу југа све до почетне тачке описа. 

10. Локалитет "Велика Пештера", површине 1,18 ха 

Налази се на територији општине Кладово. Локалитет обухвата делове кат. парц. бр. 

2736 и 2224 на КО Текија и део кат. парц. бр. 54 на КО Петрово село. 
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Границе површина са режимом заштите III степена 

Зона заштите III степена обухвата простор који није обухваћен зонама 

заштите I и II степена. Зона заштите III степена обухвата и део акваторије Ђердапског језера 

површине 54,77 km².  

Површина са режимом заштите III степена износи око 44.964,82 ха, односно 70,49%. 

 

- кратак опис основних карактеристика суседних ловишта: 

Ловиште “ Ђердап” се граничи са следећим ловиштима : „Туманска река” (13.443,98 

ха), обухвата територију дела општине Голубац;  „Северни Кучај“ (15.867,63 ха), обухвата 

територију дела општине Кучево и Мајданпек; „Toдорова река“ (54.857,87 ха), обухвата 

територију дела општине Мајданпек; „Неготинска Крајина” (96.732,05 ха), обухвата 

територију дела општине Неготин; „Мироч” (18.150,34 ха), обухвата територију дела 

општина Мајданпек, Неготин и Кладово и „Кључ“ (20.793,82 ха), обухвата територију дела 

општине Кладово.  

Суседна ловишта су сличних еколошких услова и насељавају их исте врсте дивљачи 

као и ловиште “Ђердап”. 
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6. Оцена погодности станишних и других фактора у ловишту 
 

Ловна основа садржи оцену погодности станишних и других фактора у ловишту којом се 

утврђује: 

- бонитирање (погодност станишних фактора, односно квалитет станишта  

  у односу на животне услове за поједине врсте ловне дивљачи на ЛПП): 

 

Дивокоза / Rupicapra rupicapra L./ 

Редни 

број 

 Oсновни фактори ловишта Фактор 

вредности 

Oцена 

фактора 

Oцена 

фактора 

Oцена 

фактора 

1. Храна и вода xxxxxx 20 15 - 

2. Вегетација xxxxxx 15 10 - 

3. Квалитет тла xxxxxx 5 5 - 

4. Мир у ловишту xxxxxx 10 10 - 

5. Општа прикладност ловишта xxxxxx 15 15 - 

6. Укупан збир поена xxxxxx 65 55 - 

7. Бонитетни разред xxxxxx I II III 

8. Пролећно бројно стање на 1.000 ха ЛПП      xxxxxx 90 60 - 

9. Ловно-продуктивна површина (ха) 3.000 600 2.400 - 

10. Оптимални фонд  (јединки)       ≈ 200 54 144 - 

11. Оптимални однос полова  1:1 - - - 

 

Срна  / Capreolus capreolus L./ 

Редни  Oсновни фактори ловишта Фактор Број Број Број 

број  вредности поена поена поена 

1. Храна и вода xxxxxx - - 15 

2. Вегетација xxxxxx - - 10 

3. Kвалитет тла xxxxxx - - 10 

4. Мир у ловишту xxxxxx - - 5 

5. Oпшта прикладност ловишта xxxxxx - - 15 

6. Укупан збир поена xxxxxx - - 55 

7. Бонитетни разред xxxxxx I II III 

8. Пролећно бројно стање на 1.000 ха ЛПП xxxxxx - - 40 

9. Ловно-продуктивна површина (ЛПП)  ха 25.000 - - 25.000 

10. Оптимални фонд / капацитет       јединки  ≈ 1.000 - - 1.000 

11. Однос полова                   мужјаци : женке 1 : 1 - - - 

 

Jелен европски  / Cervus elaphus L./ 

Редни  Oсновни фактори ловишта Фактор Број Број Број 

број  вредности поена поена поена 

1. Храна и вода xxxxxx - 15 12 

2. Вегетација xxxxxx - 15 10 

3. Kвалитет тла xxxxxx - 12 10 

4. Мир у ловишту xxxxxx - 10 10 

5. Oпшта прикладност ловишта xxxxxx - 15 10 

6. Укупан збир поена xxxxxx - 67 52 

7. Бонитетни разред xxxxxx I II III 

8. Пролећно бројно стање на 1.000 ха ЛПП xxxxxx - 25 15 

9. Ловно-продуктивна површина (ЛПП)  ха 20.000 - 10.000 10.000 

10. Оптимални фонд / капацитет       јединки  ≈ 400 - 250 150 

11. Однос полова                   мужјаци : женке 1 : 1 - - - 
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Дивља свиња  / Sus scrofa L./ 

1. Oднос поље-шума и њен састав    xxxxxx - добар задов. 

2. Насељеност подручја-мир у ловишту xxxxxx - добар задов. 

3. Врста и типична својства пољопривреде xxxxxx - задов. задов. 

4. Kвалитет тла xxxxxx - добар задов. 

5. Oпшта прикладност ловишта xxxxxx - задов. задов. 

6. Бонитетни разред                        (брдски) xxxxxx I II III 

7. Пролећно бројно стање на 1.000 ха ЛПП xxxxxx - 15 5 

8. Ловно-продуктивна површина (ЛПП)  ха 40.000 - 10.000 30.000 

9. Оптимални фонд / капацитет       јединки  ≈ 300 - 150 150 

10. Однос полова                   мужјаци : женке 1 : 1 - - - 

 

Зец  / Lepus europeaus L./ 

Редни 

број 

 Oсновни фактори ловишта Фактор 

вредности 

Oцена 

фактора 

Oцена 

фактора 

Oцена 

фактора 

1. Тло 4 - - 3 

2. Храна и вода 5 - - 3 

3. Биљни покров 4 - - 2 

4. Мир у ловишту 2 - - 3  

5. Конфигурација терена 1  - - 3 

6. Kлима 2         - - 3 

7. Oпшта прикладност ловишта 2  - - 3 

8. Укупан збир                                     поена xxxxxx - - 56 

9. Бонитетни разред xxxxxx I I III 

10. Пролећно бројно стање на 100 ха ЛПП xxxxxx - - 4 

11. Ловно-продуктивна површина (ЛПП)  ха 20.000 - - 20.000 

12. Оптимални фонд / капацитет       јединки  ≈ 800 - - 800 

13. Однос полова                   мужјаци : женке 1 : 1 - - - 
 

 

Образложење: Општа погодност ловишта као јединствен и комплексан скуп 

елемената је фактор који условљава бонитет и капацитет ловишта тако да су пролећна бројна 

стања одређена на основу мониторинга,  јер су на истом простору присутни грабљивци,  вук 

и рис. Код одређивања ловно-продуктивних површина водило се рачуна о главним врстама 

које насељавају простор ловишта и о њиховим еколошким и етолошким особеностима и 

преклапању ловно-продуктивних површина за три главне врсте крупне дивљачи; дивљу 

свињу, јелена-европског и срне.   
 

Коришћена литература: Бонитирање ловишта, треће издање, Београд 2015.године 
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- капацитет ловишта, као највећи могући број ловне дивљачи утврђен 

бонитирањем, који се може гајити у ловишту, а који не нарушава природне односе 

између ловне врсте дивљачи и осталих животињских врста, као и између ловних врста 

дивљачи и њихових станишта и који не чини никакве штете или чини минималне и 

подношљиве штете на ловно-продуктивним површинама на којима се гаји 

 

Оптимална бројност (за период 2021.-2031.) је установљена на основу процене ловно-

продуктивних површина по врстама дивљачи и бонитирања ловишта и приказана је у табели: 

Врсте и бројно стање ловостајем заштићених врста дивљачи.  

 

 - однос према другим делатностима у ловишту 

 

У циљу боље заштите дивљачи, корисник ловишта остварује добру сарадњу са другим 

делатностима и полицијом. 

Сарадња  са другим делатностима у ловишту  (заштита природе, шумарство, 

водопривреда, саобраћај и сл.) у циљу заштите и мира дивљачи : 

- Ј.П. „Србијашуме“ (шумски радови, и сл.) ; 

- Ветеринарска станица и Ветеринарски институт (превенција болести, преглед 

дивљачи и сл.) ; 

- предузеће за одржавање путева (обележавање путева и одржавање саобраћајних 

знакова);   

Сарадња са корисницима суседних ловишта у циљу спровођења јединствених мера 

газдовања и координације рада (нарочито: бројање дивљачи, заштита ловишта и дивљачи у 

ловишту). 

 

- дејство потенцијалних фактора ризика (антропогени фактори, предатори, 

болести и друго): 

 

 Мрежа саобраћајних комуникација позиционирана је по читавом ловишту. Обзиром 

да је претежни део ловишта под шумским културама, у ловишту није интензивно присуство 

људи. Предузимањем законски прописаних мера за одржавање бројности ловостајем 

заштићених вртса грабљивица врши се додатна заштита дивљачи. Употреба механизације у 

шумарству, изградња разних објеката ван насељених места на приватном земљишту, 

екстензивно сточарство у околини насељених места, пуштање паса и мачака да се 

неконтролисано крећу у околини насељених места, намерно или ненамерно узнемиравање 

дивљачи и низ других делатности човека ремети мир у ловишту. Мир у ловишту је 

неопходно подићи на виши ниво уз  коришћење расположивих средстава.  

 Реони угрожени штетама су у околини насељених места – села, баште, вртови и 

воћњаци. Ови реони су угрожени углавном од крупних врста дивљачи, али се правовременим 

предузимањем газдинских мера могу свести на веома мале штете на ратарским и 

повртарским културама.  
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7. Управљање популацијама ловних врста дивљачи 
 

- домаћи и латински назив ловне врсте дивљачи су дати у табели; 
 

- статус угрожености и заштите ловних врста дивљачи (национални ниво) је малог ризика (Lr). 
 

- процењене почетне бројности ловних врста дивљачи; 

- оптималне бројности ловних врста дивљачи утврђених бонитирањем; 
         

 

Врсте и бројно стање ловостајем заштићених врста дивљачи  (01.04.) 
 

 Kрупна дивљач (сисари)  Структура   оптимум период  бројност 

         

1 Дивокоза 
гвд

    Укупно ≈ 200 IV ≈ 120 

 /Rupicapra rupicapra L./ а мужјак – дивојарац ≈ 76 IV ≈ 47 

  б женка – дивокоза ≈ 94 IV ≈ 56 

  ц подмладак – дивојаре ≈ 30 IV ≈ 17 
         

3 Срна 
гвд

                           Укупно ≈ 1.000 IV ≈ 1.000 

 /Capreolus capreolus L./ а мужјак – срндаћ ≈ 380 IV ≈ 380 

  б женка – срна ≈ 380 IV ≈ 380 

  ц подмладак – лане ≈ 240 IV ≈ 240 
         

4 Jелен европски 
гвд

           Укупно ≈ 400 IV ≈ 290 

 /Cervus elaphus L./ а мужјак – јелен  ≈ 160 IV ≈ 115 

  б женка – кошута ≈ 160 IV ≈ 115 

  ц подмладак – теле ≈ 80 IV ≈ 60 
         

7 Дивља свиња 
гвд

               Укупно ≈ 300 IV ≈ 250 

 /Sus scrofa L./ а мужјак – вепар ≈ 90 IV ≈ 90 

  б женка – д.крмача ≈ 90 IV ≈ 90 

  ц подмладак – д.назиме ≈ 120 IV ≈ 70 
         

Напомена: врсте нису регистроване:  (2) Муфлон
ол

 /Ovis musimon Schreber/;  (5) Jелен  

лопатар
ол

 /Cervus dama L./ и (6) Jелен вирџинијски
ол

 /Odocoileus virginianus Zimm./;  

*    *    *    *    * 
 Ситна дивљач (сисари)   статус период  бројност 

1 Зец 
гвд

   /Lepus europaeus Pall./ ≈ 800 IV ≈ 700 
        

2 Дивља мачка  ** /Felis silvestris Schreber/ ≈ 0 IV ≈ 120 
3 Kуна белица /Martes foina EHR./ ≈ 0 IV ≈ 100 
4 Kуна златица /Martes martes L./ ≈ 0 IV ≈ 50 
5 Jазавац /Meles meles L./ ≈ + IV ≈ 100 
6 Сиви пух /Glis glis L./ ≈  IV ≈  
7 Ондатра /Ondatra zibethica L./ ≈  IV ≈  
8 Веверица /Sciurus vulgaris L./ ≈  IV ≈  
9 Ракунолики пас /Nyctereutes procyonoides Gраy./ ≈ 0 IV ≈ 5 

10 Нутрија /Myocastor coypus Мол./ ≈  IV ≈  
11 Ласица 

LТЦG
 /Mustela nivalis L./ ≈  IV ≈  

12 Мрки твор 
LТЦG

 /Mustela putorius L. / ≈ + IV ≈ 130 
 Ситна дивљач-Kрупне звери       

1 Вук  * /Canis lupus L. / ≈ 8 IV ≈ 12 
2 Шакал /Canis aureus L. / ≈ 30 IV ≈ 100 
3 Лисица /Vulpes vulpes L./ ≈ 120 IV ≈ 180 
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 Ситна дивљач (птице)   статус период  бројност 

1 Дивља.патка – кржуља /Anas crecca L. / ≈ 0 IX-I ≈ 200 

2 Дивља патка – звиждара /Anas penelope L./ ≈  IX-I ≈  

3 Дивља патка – глувара /Anas platyrhynchos L./ ≈ 0 IX-I ≈ 1.000 

4 Д.патка - пупчаница  /Anas querquedula L./ ≈ 0 IX-I ≈ 200 

5 Дивља пловка – риђоглава /Aythia ferina L./ ≈ + IX-I ≈ 1.000 

6 Дивља гуска – лисаста / Anser albifrons Sc./ ≈  X-I ≈  

7 Дивља гуска – глоговњача /Anser albifrons Scopoli./ ≈  X-I ≈  

8 Шумска шљука  *** /Scolopax rusticola L. / ≈  IV ≈ 100 

9 Дивљи голуб – гривњаш /Columba palumbus L. / ≈ + IV ≈ 1.000 

10 Гугутка – кумрија /Streptopelia decaocto E.Friv. / ≈  VIII-IX ≈  

11 Грлица /Streptopelia turtur L. / ≈  VIII-IX ≈  

12 Препелица /Coturnix coturnix L. / ≈ 0 VIII-IX ≈ 200 
        

13 Пољска јаребица  
гвд

   /Perdix perdix L. / ≈ 0 IV ≈ 240 

14 Фазан 
гвд

   /Phasianus spp./ ≈ 0 IV ≈ 50 
        

15 Лиска црна /Fulica atra L./ ≈ + IX-I ≈ 2.000 

16 Барска кокица /Gallinula chloropus L./ ≈  IX-I ≈  

17 Сојка – креја /Garrulus glandarius L. / ≈ + IV ≈ 500 

18 Гачац /Corvus frugilegus L. / ≈  IV ≈  

19 Велики корморан  **** /Phalacrocorax carbo L. / ≈ + IV ≈ 30 

20 Jастреб кокошар   **** /Accipiter gentilis L. / ≈ + IV ≈ 80 

21 Сива чапља          **** /Ardea cinerea L. / ≈ 0 IV ≈ 60 

22 Сива врана           ****       / Corvus cornix L. /al ≈ + IV ≈ 300 

23 Сврака                 ****        / Pica pica L. / ≈ 0 IV ≈ 20 
 

Напомена:  
оптимум  процeна оптималнe бројности у ловишту; 

бројниост   процeњeно бројно стањe за ловну годину; 

(xxx)   врста нијe присутна;  

(
гвд

)  гајeна врста дивљачи;  

(IV)      пeриод установљeња бројности = пролeћна бројност; 

(VIII-I) пeриод за који сe дајe процeна бројности;  

(
ЛТЦГ

)  ловостај током цeлe годинe, 

(*)        ловостајeм заштићeна врста осим на тeриторији АПВ гдe јe трајно заштићeна, 

(**)  ловостајeм заштићeна врста осим на тeриторији АПВ гдe јe трајно заштићeна, 

(***)    ловостајeм заштићeна врста на подручјима до 500 м надморскe висинe, 

(****)   условна ловна врста искључиво ради спрeчавања штeта у складу са ГПГЛ, 

статус   трeнд бројности и арeала, – смањење; 0 без промене и + повећање; 
 

 

*    *    *    *    * 
 

- план развоја популација ловних врста дивљачи за пeриод важeња ловнe основe 

кроз израду динамикe развоја популацијe за сваку врсту, на бази пројeкцијe по старосним 

класама (подмладак, младe, срeдњeдобнe и зрeлe јeдинкe), у квантитативном распону од 

утврђeнe минималнe бројности тe врстe за сваку ловну годину до оптималнe бројности, 

са планом одстрeла ловнe дивљачи по полној, старосној и трофeјној структури; 
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Динамика развоја популације дивокозе  
  

Популација              :  самостална (изолована) популација; 

Просторна дистрибуција  :  равномерна заступљеност у делу ловишта – ловни терен  

Штрбац; други локалитет (предвиђен за насељавање) је ловни терен Крш тренутно без 

дивокоза јер је физички одвојен од локалитета Штрбац;  

Основни фонд    : ≈ 120 јединки, однос полова 1:1,2 ;  

Планирани прираст  : ≈ 40-60 % од броја женки ; 

Предвидљиви губици : ≈  0-20 % од основног (матичног) фонда ; 

План одстрела (хватања) : ≈  0-15 % од основног (матичног) фонда ; 

Оптимални фонд  : ≈  200 јединки ; 

Минимална бројност : ≈  100 јединки (за сваку ловну годину) ; 
 

1. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2021/22. Годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  9 20 24 2 55 120 

(31.03.)      Ж 9 24 30 2 65 1:1,2 

Прелаз у виши  M  xxx 23 27 5 55 120 

старосни разред (01.04) Ж xxx 26 34 5 65 1:1,2 

Планирани прираст          M  10 xxx xxx xxx 10 20 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 10 xxx xxx xxx 10 1:1 

Планирано излучење    M  - 2 - 1 3 6 

 Ж - 2 - 1 3 1:1 

Стање фонда дивљачи M  10 21 27 4 62 134 

на крају ловне године Ж 10 24 34 4 72 1:1,2 

Однос према оптима- M  -4 -9 -13 -2 -28 -66 

лном основном фонду Ж -6 -12 -18 -2 -38 1:1,4 

 

2. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2022/23. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  10 21 27 4 62 134 

(31.03.)      Ж 10 24 34 4 72 1:1,2 

Прелаз у виши  M  xxx 25 30 7 62 134 

старосни разред (01.04) Ж xxx 27 38 7 72 1:1,2 

Планирани прираст          M  12 xxx xxx xxx 12 24 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 12 xxx xxx xxx 12 1:1 

Планирано излучење    M  - 2 1 1 4 8 

   Ж - 2 1 1 4 1:1 

Стање фонда дивљачи M  12 23 29 6 70 150 

на крају ловне године Ж 12 25 37 6 80 1:1,1 

Однос према оптима- M  -2 -7 -11 - -20 -50 

лном основном фонду Ж -4 -11 -15 - -30 1:1,5 
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3. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2023/24. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  12 23 29 6 70 150 

(31.03.)      Ж 12 25 37 6 80 1:1,1 

Прелаз у виши  M  xxx 29 32 9 70 150 

старосни разред (01.04) Ж xxx 30 41 9 80 1:1,1 

Планирани прираст          M  13 xxx xxx xxx 13 26 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 13 xxx xxx xxx 13 1:1 

Планирано излучење    M  - 2 1 3 6 12 

   Ж - 2 1 3 6 1:1 

Стање фонда дивљачи M  13 27 31 6 77 164 

на крају ловне године Ж 13 28 40 6 87 1:1,1 

Однос према оптима- M  -1 -3 -9 - -13 -36 

лном основном фонду Ж -3 -8 -12 - -23 1:2 
 

4. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2024/25. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  13 27 31 6 77 164 

(31.03.)      Ж 13 28 40 6 87 1:1,1 

Прелаз у виши  M  xxx 33 33 11 77 164 

старосни разред (01.04) Ж xxx 33 43 11 87 1:1,1 

Планирани прираст          M  14 xxx xxx xxx 14 28 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 14 xxx xxx xxx 14 1:1 

Планирано излучење    M  - 3 1 5 9 17 

   Ж - 2 1 5 8 1,1:1 

Стање фонда дивљачи M  14 30 32 6 82 175 

на крају ловне године Ж 14 31 42 6 93 1:1,1 

Однос према оптима- M  - - -8 - -8 -25 

лном основном фонду Ж -2 -5 -10 - -17 1:2 

 



Ловна основа ловишта „Ђердап“ 2021-2031 

 31

 

5. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2025/26. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  14 30 32 6 82 175 

(31.03.)      Ж 14 31 42 6 93 1:1,1 

Прелаз у виши  M  xxx 36 35 11 82 175 

старосни разред (01.04) Ж xxx 36 46 11 93 1:1,1 

Планирани прираст          M  15 xxx xxx xxx 15 30 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 15 xxx xxx xxx 15 1:1 

Планирано излучење    M  - 3 1 5 9 18 

   Ж - 3 1 5 9 1:1 

Стање фонда дивљачи M  15 33 34 6 88 187 

на крају ловне године Ж 15 33 45 6 99 1:1,1 

Однос према оптима- M  +1 +3 -6 - -2 -13 

лном основном фонду Ж -1 -3 -7 - -11 4:1 

 

6. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2026/27. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  15 33 34 6 88 187 

(31.03.)      Ж 15 33 45 6 99 1:1,1 

Прелаз у виши  M  xxx 38 39 11 88 187 

старосни разред (01.04) Ж xxx 38 50 11 99 1:1,1 

Планирани прираст          M  16 xxx xxx xxx 16 32 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 16 xxx xxx xxx 16 1:1 

Планирано излучење    M  2 4 1 5 12 22 

   Ж - 4 1 5 10 1,2:1 

Стање фонда дивљачи M  14 34 38 6 92 197 

на крају ловне године Ж 16 34 49 6 105 1:1,1 

Однос према оптима- M  - +4 -2 - +2 -3 

лном основном фонду Ж - -2 -3 - -5 - 
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7. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2027/28. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  14 34 38 6 92 197 

(31.03.)      Ж 16 34 49 6 105 1:1,1 

Прелаз у виши  M  xxx 38 43 11 92 197 

старосни разред (01.04) Ж xxx 39 55 11 105 1:1,1 

Планирани прираст          M  17 xxx xxx xxx 17 34 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 17 xxx xxx xxx 17 1:1 

Планирано излучење    M  3 8 3 5 19 31 

   Ж 1 3 3 5 12 1,6:1 

Стање фонда дивљачи M  14 30 40 6 90 200 

на крају ловне године Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

8. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2028/29. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  14 30 40 6 90 200 

(31.03.)      Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Прелаз у виши  M  xxx 35 44 11 90 200 

старосни разред (01.04) Ж xxx 43 56 11 110 1:1,2 

Планирани прираст          M  17 xxx xxx xxx 17 34 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 17 xxx xxx xxx 17 1:1 

Планирано излучење    M  3 5 4 5 17 34 

   Ж 1 7 4 5 17 1:1 

Стање фонда дивљачи M  14 30 40 6 90 200 

на крају ловне године Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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9. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2029/30. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  14 30 40 6 90 200 

(31.03.)      Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Прелаз у виши  M  xxx 35 44 11 90 200 

старосни разред (01.04) Ж xxx 43 56 11 110 1:1,2 

Планирани прираст          M  17 xxx xxx xxx 17 34 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 17 xxx xxx xxx 17 1:1 

Планирано излучење    M  3 5 4 5 17 34 

   Ж 1 7 4 5 17 1:1 

Стање фонда дивљачи M  14 30 40 6 90 200 

на крају ловне године Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

10. 

Динамика развоја популације дивокозе за ловну 2030/31. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивокозе  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  14 30 40 6 90 200 

                        Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Основни фонд,  M  14 30 40 6 90 200 

(31.03.)      Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Прелаз у виши  M  xxx 35 44 11 90 200 

старосни разред (01.04) Ж xxx 43 56 11 110 1:1,2 

Планирани прираст          M  17 xxx xxx xxx 17 34 
≈50 % од женки /10 % I+II+III/ Ж 17 xxx xxx xxx 17 1:1 

Планирано излучење    M  3 5 4 5 17 34 

   Ж 1 7 4 5 17 1:1 

Стање фонда дивљачи M  14 30 40 6 90 200 

на крају ловне године Ж 16 36 52 6 110 1:1,2 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

 Трофејна структура популације 
 

Дивојарац (м)  и дивокоза (ж) 

Пол/грла   бронзана сребрна златна  

м до 69,9 70-99,9 100-104,9 105-109,9 110+ 

90 40 40 6 2 2 

ж до 69,9 70-94,9 95-99,9 100-104,9 105+ 

110 50 50 8 2 2 

*   *   *   *   * 
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План излучења дивокозе (планирани губици, одстрел и хватање) 

 

Дивокоза Јаре Дивокоза (ж) и дивојарац (м) 

ловна Планиранo пробирни  пробирни пробирни трофејни одстрел (медаље) 

година Излучење губици oдстрел одстрел Пол одстрел одстрел бронзана сребрна златна  

    хватање #  м до 69,9 70-104,9 100-104,9 105-109,9 110+ 

 (јединки) (јединки) (јединки) (јединки) ж до 69,9 70-94,9 95-99,9 100-104,9 105+ 

2021/22 6 6 # ГПГ 0 / 0 м/ж 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
2022/23 8 8 ГПГ 0 / 0 м/ж 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2023/24 12 8 4 + ГПГ 0 / 0 м/ж 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
2024/25 17 10 7 + ГПГ 0 / 0 м/ж 2 / 1 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 

2025/26 18 10 8 + ГПГ 0 / 0 м/ж 2 / 2 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 
2026/27 22 12 10+ГПГ 2 / 0 м/ж 2 / 2 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 
2027/28 31 12 19+ГПГ 3 / 1 м/ж 4 / 2 2 / 1 2/ 1 1 / 1 1 / 0 
2028/29 34 14 20+ГПГ 3 / 1 м/ж 2 / 3 2 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 1 

2029/30 34 14 20+ГПГ 3 / 1 м/ж 2 / 3 2 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 1 

2030/31 34 14 20+ГПГ 3 / 1 м/ж 2 / 3 2 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 1 

10 год. 216 108 108 14 / 4 м/ж 17/17 12 / 11 8 / 10 4 / 4 4 / 3 

 

Примењена методологија 

За практичне потребе и ради планирања динамике развоја популације, делимо 

популацију по полу на мужјаке и женке, и на три старосне класе уз издвајање подмладка. 

Однос полова је 1: 1,2 (благи вишак женки); Извор података мр Живко Рапајић 

Старосне класе:  Y (подмаладак); I (1,2,3); II (4,5,6,7,8,9); III (10,11,12+); 

Газдинска старост   12 година 

Полна зрелост  3 (Ж) ; 4 (М) година  

Парење   период XI - XII  

Коћење   период IV - V 

Прираст   1-2 (у просеку 1 јаре), велики природни губици. 

Одстрел се планира у периоду који је у складу са одговарајућим подзаконским актом. 

Планирани прираст и излучење (губици и одстрел) су дати као просечни периодични 

на основу дугогодишњих просека из сличних ловишта и посебно се планирају за сваку ловну 

годину годишњим планом газдовања ловиштем као текући односно годишњи. 

У газдовању се спроводе смернице из књиге “Gams” издање Ловске звезе Словеније, 

из 1978.године. 

Регистровани су повећани губици и смањен прираст (утицај природних грабљивица 

риса и у мањој мери вука).  Планира се уношење јединки из других ловишта са различитим  

пореклом основног фонда у циљу побољшања  квалитета изоловане популације.  

 

Планира се хватање и пребацивање (транслокација) на другу описану локацију унутар 

ловишта. За ове потребе се планира хватаљка на повољном локалитету ловног терена 

Штрбац и прихватилиште на повољном локалитету ловног терена Крш. Ово зависи од 

доступних средстава из разних фондова и делимично из сопствених средстава. 

Хватање и уношење дивокоза се детаљније планира Годишњим планом газдовања 

ловиштем. 

Ловном основом се планира да до 2031.године, имамо две „изоловане“ популације 

дивокоза (физички раздвојене) једну са 120 јединки ловни терен Штрбачко корито и другу са 

80 јединки на локацији ловног терена Крш. 

Трећа локација (Брњичка река, цца 1.000 ха) која се налази у ловном терену Чезава-

Десна река није издвојена као посебан ловни терен.  Наведена локација није обухваћена 

бонитирањем ловишта и планом насељавања јер се то планира за наредни период после 

2031.године када се покажу резулатати насељавања локалитета Крш.  
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Динамика развоја популацијe срна 
  

Популација           : самостална; 

Просторна дистрибуција  : нeравномeрна заступљeност ; највећа је у Орешковици 

Бољетину и Добри, у пределу Црног Врха и Плоча између Великог и Малог Штрпца; 

најмања је у Брњици ,Голубињу и Петровом Селу.  

Бројност                : 1.000 јeдинки ; 

Полна структура        : уравнотeжeна , приближно 1 : 1;  

Старосна структура     : уравнотeжeна ; 

Газдинска старост      : 7 година ; 

Оптимални фонд  : 1.000 јeдинки ; 

Минимална бројност :    500 јединки (за сваку ловну годину) ; 
 

1. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2021/22. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

2. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2022/23. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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3. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2023/24. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

4. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2024/25. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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5. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2025/26. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

6. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2026/27. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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7. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2027/28. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

8. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2028/29. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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9. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2029/30. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

10. 

Динамика развоја популације срна за ловну 2030/31. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације срна  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  120 160 140 80 500 1.000 

                        Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Основни фонд,  M  120 160 140 80 500 1.000 

(31.03.)      Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 210 140 150 500 1.000 

старосни разред (01.04) Ж xxx 210 140 150 500 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
(≈65% од женки /40%I+II+III/ ) Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  5 50 - 70 125 250 

   Ж 5 50 - 70 125 1:1 

Стање фонда дивљачи M  120 160 140 80 500 1.000 

на крају ловне године Ж 120 160 140 80 500 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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План излучења срна (планирани губици и одстрел) 

 

Срна Лане Срна Срндаћ 

ловна Планирано пробирни пробирни пробирни трофејни одстрел (медаље) 

година Излучење губици oдстрел одстрел одстрел медаље бронзана сребрна златна  

 (јединки) (јединки) (јединки) (јединки) (јединки) do 399gr 400-449 450-499 500+ gr 

2021/22 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2022/23 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2023/24 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2024/25 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2025/26 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2026/27 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2027/28 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2028/29 250 120 130 10 60 54 5 1 - 
2029/30 250 120 130 10 60 54 4 1 1 
2030/31 250 120 130 10 60 54 4 1 1 

10 год. 2.500 1.200 1.300 100 600 540 48 10 2 

 

Примењена методологија 

 

За практичне потребе и ради планирања динамике развоја популације, делимо 

популацију по полу на мужјаке и женке, и на три старосне класе уз издвајање подмладка. 

 

Старосне класе Oпис                       /          Планирана Структура  Губици  Одстрел 

-  подмладак - ланад 20-30% 0-100%   0-20% 

- I   старосна класа - једно-. и двогодишње јединке 30-35% 10-20% 35-50% 

- II  старосна класа - тро-. и четворогодишње јединке 20-25%   0-10%   0-10% 

- III старосна класа - петогодишње и старије јединке 15-20%   0-10% 35-40% 

 

Основа пребирног одстрела је у регулисању бројности, структуре (старосне и полне) и 

просторне дистрибуције.  

Одстрел се планира у периоду који је у складу са одговарајућим подзаконским актом. 

Планирани прираст и излучење (губици и одстрел) су дати као просечни периодични 

на основу дугогодишњих просека и посебно се планирају за сваку ловну годину годишњим 

планом газдовања ловиштем као текући односно годишњи. 

У газдовању се спроводе смернице из књиге “Срнећа дивљач” / Инг. др Јозеф Нечас, 

(1963) : “Срнчи звер”/. 

 
*   *   *   *   * 
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Динамика развоја популацијe јелена европског 
  

Популација           : несамостална, субпопулација масива Северног Кучаја; 

Просторна дистрибуција  : нeравномeрна заступљeност ;  

                                                  (највећа бројност између Добре и Орешковице)  

Бројност                : 290 јeдинки ; 

Полна структура        : уравнотeжeна , приближно 1 : 1;  

Старосна структура     : уравнотeжeна ; 

Газдинска старост      : 13 година ; 

Оптимални фонд  : 400 јeдинки ; 

Минимална бројност : 200 јединки ; 
 

1. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2021/22. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  30 57 36 22 145 290 

(31.03.)      Ж 30 57 36 22 145 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 78 36 31 145 290 

старосни разред (01.04) Ж xxx 78 36 31 145 1:1 

Планирани прираст          M  34 xxx xxx xxx 34 68 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 34 xxx xxx xxx 34 1:1 

Планирано излучење    M  2 18 - 4 24 48 

   Ж 2 18 - 4 24 1:1 

Стање фонда дивљачи M  32 59 36 27 154 308 

на крају ловне године Ж 32 59 36 27 154 1:1 

Однос према оптима- M  -8 -17 -12 -9 -46 -92 

лном основном фонду Ж -8 -17 -12 -9 -46 1:1 
 

2. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2022/23. годину 
 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  32 59 36 27 154 308 

(31.03.)      Ж 32 59 36 27 154 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 79 39 36 154 308 

старосни разред (01.04) Ж xxx 79 39 36 154 1:1 

Планирани прираст          M  37 xxx xxx xxx 37 74 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 37 xxx xxx xxx 37 1:1 

Планирано излучење    M  2 18 - 4 24 48 

   Ж 2 18 - 4 24 1:1 

Стање фонда дивљачи M  35 61 39 32 167 334 

на крају ловне године Ж 35 61 39 32 167 1:1 

Однос према оптима- M  -5 -15 -9 -4 -33 -66 

лном основном фонду Ж -5 -15 -9 -4 -33 1:1 
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3. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2023/24. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  35 61 39 32 167 334 

(31.03.)      Ж 35 61 39 32 167 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 84 42 41 167 334 

старосни разред (01.04) Ж xxx 84 42 41 167 1:1 

Планирани прираст          M  40 xxx xxx xxx 40 80 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 40 xxx xxx xxx 40 1:1 

Планирано излучење    M  2 18 - 5 25 50 

   Ж 2 18 - 5 25 1:1 

Стање фонда дивљачи M  38 66 42 36 182 364 

на крају ловне године Ж 38 66 42 36 182 1:1 

Однос према оптима- M  -2 -10 -6 - -18 -36 

лном основном фонду Ж -'2 -10 -6 - -18 1:1 

 

4. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2024/25. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  38 66 42 36 182 364 

(31.03.)      Ж 38 66 42 36 182 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 92 45 45 182 364 

старосни разред (01.04) Ж xxx 92 45 45 182 1:1 

Планирани прираст          M  44 xxx xxx xxx 44 88 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 44 xxx xxx xxx 44 1:1 

Планирано излучење    M  4 18 - 9 31 62 

   Ж 4 18 - 9 31 1:1 

Стање фонда дивљачи M  40 74 45 36 195 390 

на крају ловне године Ж 40 74 45 36 195 1:1 

Однос према оптима- M  - -2 -3 - -5 -10 

лном основном фонду Ж - -2 -3 - -5 1:1 
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5. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2025/26. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  40 74 45 36 195 390 

(31.03.)      Ж 40 74 45 36 195 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 102 48 45 195 390 

старосни разред (01.04) Ж xxx 102 48 45 195 1:1 

Планирани прираст          M  47 xxx xxx xxx 47 94 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 47 xxx xxx xxx 47 1:1 

Планирано излучење    M  7 26 - 9 42 84 

   Ж 7 26 - 9 42 1:1 

Стање фонда дивљачи M  40 76 48 36 200 400 

на крају ловне године Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

6. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2026/27. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  40 76 48 36 200 400 

(31.03.)      Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 104 48 48 200 400 

старосни разред (01.04) Ж xxx 104 48 48 200 1:1 

Планирани прираст          M  49 xxx xxx xxx 49 98 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 49 xxx xxx xxx 49 1:1 

Планирано излучење    M  9 28 - 12 49 94 

   Ж 9 28 - 12 49 1:1 

Стање фонда дивљачи M  40 76 48 36 200 400 

на крају ловне године Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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7. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2027/28. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  40 76 48 36 200 400 

(31.03.)      Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 104 48 48 200 400 

старосни разред (01.04) Ж xxx 104 48 48 200 1:1 

Планирани прираст          M  49 xxx xxx xxx 49 98 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 49 xxx xxx xxx 49 1:1 

Планирано излучење    M  9 28 - 12 49 94 

   Ж 9 28 - 12 49 1:1 

Стање фонда дивљачи M  40 76 48 36 200 400 

на крају ловне године Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

8. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2028/29. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  40 76 48 36 200 400 

(31.03.)      Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 104 48 48 200 400 

старосни разред (01.04) Ж xxx 104 48 48 200 1:1 

Планирани прираст          M  49 xxx xxx xxx 49 98 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 49 xxx xxx xxx 49 1:1 

Планирано излучење    M  9 28 - 12 49 94 

   Ж 9 28 - 12 49 1:1 

Стање фонда дивљачи M  40 76 48 36 200 400 

на крају ловне године Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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9. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2029/30. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  40 76 48 36 200 400 

(31.03.)      Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 104 48 48 200 400 

старосни разред (01.04) Ж xxx 104 48 48 200 1:1 

Планирани прираст          M  49 xxx xxx xxx 49 98 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 49 xxx xxx xxx 49 1:1 

Планирано излучење    M  9 28 - 12 49 94 

   Ж 9 28 - 12 49 1:1 

Стање фонда дивљачи M  40 76 48 36 200 400 

на крају ловне године Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

10. 

Динамика развоја популације јелена европског за ловну 2030/31. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

популације јелена  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  40 76 48 36 200 400 

                        Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Основни фонд,  M  40 76 48 36 200 400 

(31.03.)      Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 104 48 48 200 400 

старосни разред (01.04) Ж xxx 104 48 48 200 1:1 

Планирани прираст          M  49 xxx xxx xxx 49 98 
≈ 65% женки (50%I + II + III) Ж 49 xxx xxx xxx 49 1:1 

Планирано излучење    M  9 28 - 12 49 94 

   Ж 9 28 - 12 49 1:1 

Стање фонда дивљачи M  40 76 48 36 200 400 

на крају ловне године Ж 40 76 48 36 200 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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План излучења јелена европског  (планирани губици и одстрел)    

 

Јелен-европски Теле Кошута Јелен 

ловна Планирано пробирни пробирни пробирни трофејни одстрел (медаље) 

година Излучење губици oдстрел одстрел одстрел медаље бронзана сребрна златна  
 (јединки) (јединки) (јединки) (јединки) (јединки) со 4,9 кг 5,0-6,9кг 7,0-,8,9кг 9 + кг 

2021/22 50 14 36 4 16 10 3 2 1 
2022/23 50 14 36 4 16 10 3 2 1 
2023/24 50 14 36 4 16 10 3 2 1 
2024/25 62 14 48 8 20 14 3 2 1 
2025/26 84 20 64 14 25 19 3 2 1 
2026/27 94 20 74 18 28 19 4 3 2 
2027/28 94 20 74 18 28 19 4 3 2 
2028/29 94 20 74 18 28 19 4 3 2 
2029/30 94 20 74 18 28 19 4 3 2 
2030/31 94 20 74 18 28 19 4 3 2 

10 год. 766 176 590 124 233 158 35 25 15 
 

Примењена методологија 
 

За практичне потребе и ради планирања динамике развоја популације, делимо 

популацију по полу на мужјаке и женке, и на три старосне класе уз издвајање подмладка. 

 

Старосне класе Oпис                       /          Планирана Структура  Губици  Одстрел 

-  подмладак - телад 20-30% 0-100%   0-30% 

- I   старосна класа - једно- до четворогодишње јединке 30-40% 0-20% 30-40% 

- II  старосна класа - четворо до осмогодишње јединке 20-25% 0-10%   0-5% 

- III старосна класа - деветогодишње и старије јединке 15-20% 0-10% 25-30% 

 

Основа пребирног одстрела је у регулисању бројности, структуре (старосне и полне) и 

просторне дистрибуције.  

Одстрел се планира у периоду који је у складу са одговарајућим поџаконским актом.  

Планирани прираст и излучење (губици и одстрел) су дати као просечни периодични 

на основу дугогодишњих просека и посебно се планирају за сваку ловну годину годишњим 

планом газдовања ловиштем као текући односно годишњи. 

У газдовању ће се спроводити смернице из књиге "Јелен” /мр Војимир Новаковић, 

(1999)/. 
 

Динамика развоја популације додатне информације 

 

Приликом планирања динамике развоја популације изједначене су емиграције и 

имиграције и на тај начин превазиђен је ефекат пролазне дивљачи. 

Због ефекта пролазне дивљачи односно статуса субпопулације и бројности вука 

предвиђа се корекција односа губитака и/или миграција и одстрела кроз годишње планове 

газдовања ловиштем. 



Ловна основа ловишта „Ђердап“ 2021-2031 

 47

 

Динамика развоја популацијe дивљих свиња 
  

Популација           : несамостална, субпопулација ширег подручаја ; 

Просторна дистрибуција  : нeравномeрна заступљeност ; концентрација у 

централним деловима ловишта, миграторни део у источним деловима ловишта са  

малом дубином ловишта; 

Бројност                : 250 јeдинки;  
Полна структура        : уравнотeжeна , приближно 1 : 1; 

Старосна структура     : уравнотeжeна ; 

Газдинска старост      : 7 година ; 

Оптимални фонд  : 300 јeдинки ; 

Минимална бројност :    90 јединки (за сваку ловну годину) ; 
 

1. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2021/22. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  35 45 30 15 125 250 

(31.03.)      Ж 35 45 30 15 125 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 65 30 30 125 250 

старосни разред (01.04) Ж xxx 65 30 30 125 1:1 

Планирани прираст          M  125 xxx xxx xxx 125 250 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 125 xxx xxx xxx 125 1:1 

Планирано излучење    M  80 20 - 15 115 230 

   Ж 80 20 - 15 115 1:1 

Стање фонда дивљачи M  45 45 30 15 135 270 

на крају ловне године Ж 45 45 30 15 135 1:1 

Однос према оптима- M  -15 - - - -15 -30 

лном основном фонду Ж -15 - - - -15 1:1 

 

2. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2022/23. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  45 45 30 15 135 270 

(31.03.)      Ж 45 45 30 15 135 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 75 30 30 135 270 

старосни разред (01.04) Ж xxx 75 30 30 135 1:1 

Планирани прираст          M  135 xxx xxx xxx 135 270 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 135 xxx xxx xxx 135 1:1 

Планирано излучење    M  75 30 - 15 120 240 

   Ж 75 30 - 15 120 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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3. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2023/24. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

4. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2024/25. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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5. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2025/26. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

6. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2026/27. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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7. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2027/28. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

8. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2028/29. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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9. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2029/30. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 

 

10. 

Динамика развоја популације дивље свиње за ловну 2030/31. годину 

 

Динамика развоја Пол СТАРОСТ УКУПНО 

шпшилације дивље свиње  Y I II III (јединки) 

Оптимални фонд   M  60 45 30 15 150 300 

                        Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Основни фонд,  M  60 45 30 15 150 300 

(31.03.)      Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Прелаз у виши  M  xxx 90 30 30 150 300 

старосни разред (01.04) Ж xxx 90 30 30 150 1:1 

Планирани прираст          M  140 xxx xxx xxx 140 280 
≈320% од женки /30 % I+II+III/ Ж 140 xxx xxx xxx 140 1:1 

Планирано излучење    M  80 45 - 15 140 280 

   Ж 80 45 - 15 140 1:1 

Стање фонда дивљачи M  60 45 30 15 150 300 

на крају ловне године Ж 60 45 30 15 150 1:1 

Однос према оптима- M  - - - - - - 

лном основном фонду Ж - - - - - - 
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План излучења дивље свиње (планирани губици и одстрел) 

 

Дивља свиња Подмл. Крмача Вепар 

ловна Планиранo пробирни пробирни пробирни трофејни одстрел (медаље) 

година Излучење губици oдстрел одстрел одстрел медаље бронзана сребрна златна  

 (јединки) (јединки) (јединки) (јединки) (јединки) do 19,9цм 20-21,9цм 22-23,9цм 24 +цм 

2021/22 230 30 200 140 30 20 6 2 2 
2022/23 240 30 210 150 30 20 6 2 2 
2023/24 280 30 250 170 40 30 6 2 2 
2024/25 280 30 250 170 40 30 6 2 2 
2025/26 280 30 250 170 40 30 6 2 2 
2026/27 280 30 250 170 40 30 6 2 2 
2027/28 280 30 250 170 40 30 6 2 2 
2028/29 280 30 250 170 40 30 6 2 2 
2029/30 280 30 250 170 40 30 6 2 2 
2030/31 280 30 250 170 40 30 6 2 2 

10 год. 2.710 300 2.410 1.650 380 280 60 20 20 

 

Напомена 

Планираним губицима није обухваћена категорија прасади јер су губици обрачунати 

кроз смањен прираст који је уместо 400%  планиран 320% од одраслих женки. 

Приликом планирања динамике развоја популације изједначене су емиграције и 

имиграције дивљих свиња и на тај начин превазиђен је ефекат пролазне дивљачи. 

Због ефекта пролазне дивљачи односно статуса субпопулације предвиђа се корекција 

односа губитака и/или миграција и одстрела кроз годишње планове газдовања ловиштем. 

Годишњим планом газдовања ловиштем се планира обезебеђење услова за 

спровођење мера прописаних Наредбом, решењима и програмима мера здравствене заштите, 

 

Примењена методологија 

 

За практичне потребе и ради планирања динамике развоја популације, делимо 

популацију по полу на мужјаке и женке, и на три старосне класе уз издвајање подмладка. 

 

Старосне класе Oпис                       /          Планирана Структура  Губици  Одстрел 

-  подмладак - прасад и назимад # 30-40% 0-100% 25-50% 

- I   старосна класа - једно-.#  и двогодишње јединке 30-40% 5-20% 25-50% 

- II  старосна класа - тро- и четворогодишње јединке 15-20% 0-10% 0-15% 

- III старосна класа - петогодишње и старије јединке 5-10% 5-20% 10-15% 

 

Основа пребирног одстрела је у регулисању бројности, структуре (старосне и полне) и 

просторне дистрибуције. Назимад обухвата категорије старијих и телесно већих јединки до 

60 кг односно до 2 пуне године старости. 

Одстрел се планира у периоду који је у складу са одговарајућим подзаконским актом. 

Планирани прираст и излучење (губици и одстрел) су дати као просечни периодични 

на основу дугогодишњих просека и посебно се планирају за сваку ловну годину годишњим 

планом газдовања ловиштем као текући односно годишњи. 

У газдовању се спроводе смернице из књиге “Дивља свиња (биологија и газдовањ)” / 

Блаж Крже, (1988) /. 

 

*   *   *   *   * 
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Динамика развоја популације зеца  
  

Популација              : самостална ; 

Просторна дистрибуција  : неравномерна заступљеност по ловишту ; 

Основни фонд    : ≈ 700 јединки;  

Планирани прираст  : ≈ 100-150 % од броја женки ; 

Предвидљиви губици : ≈ 30-60 % од основног (матичног) фонда ; 

Планирани одстрел  : ≈   2-10 % од основног (матичног) фонда ; 

Оптимални фонд  : ≈ 800 јединки ; 

Минимална бројност : ≈ 400 јединки (за сваку ловну годину) ; 
 

План развоја популације за период ловна 2021/22- 2030/31. година   

  

 

Година 

П 

о 

л 

Oсновни 

фонд 

01. IV 

Планир. 

прираст 

Фонд пред  

лов 

Излучење Уношење 

живе 

дивљачи 

Фонд 

31.03. Предвид.  

губици 

Планир. 

одстрел 

Хватање 

дивљачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021/22 м/ж 700 420 1.120 350 20 - - 750 

2022/23 м/ж 750 450 1.200 380 20 . . 800 

2023/24 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

2024/25 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

2025/26 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

2026/27 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

2027/28 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

2028/29 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

2029/30 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

2030/31 м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

          
Oпт.фонд м/ж 800 480 1.280 440 40 - - 800 

      

Планирани одстрел за период од 10 година износи   360 јединки ; 

 

*   *   *   *   * 
 

- насељавање дивљачи у ловиште; 
 

Годишњим планом газдовања ловиштем планираће се уношење (насељавање) за 

главне врсте дивљачи у случају смањења основног фонда, како по бројности тако и по 

распореду  и структури уношења, у складу са прописима из области ловства. 

За дивокозе се предвиђа хватање на једном ловном терену и транслокација на други 

предвиђени ловни терен у ловишту као и уношење из других ловишта. 

 

*   *   *   *   * 
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- производња/набавка  хране и медикамената за ловне врсте дивљачи 

  са нормативима; 
 

Сваке године се планира изношење хранива, 40.000 кг кукуруза (у клипу и зрну), 

10.000 кг сточне репе или јабука, 1.000 кг кабасте хране (кроз обраду поља). За јелене, срне и 

дивље свиње се предвиђа изношење 3.000 кг соли у солишта (1,0-1,5 кг по грлу). 

 Нормативи за прихрану: 

        Врста дивљачи           /      Храна                    /   Дневне количине    /  Број дана 
Јелен,зрнаста и кабаста храна /(сено луцерке,мељавина*)  /2кг/јединки   /до 90 дана ; 

Срна, зрнаста и кабаста храна /(сено луцерке,мељавина*)  /1кг/јединки   /до 90 дана ; 

Д.свиња,  зрнаста и кабаста храна / (кукуруз, чичока)         / 1кг/јединки   /до 90 дана ; 

Напомена  

*   мељавина - прекрупа (самлевена пшеница, јечам и сл.)  

Планира се изградња и одржавање два хранилишта за крупне звери у складу са 

ветеринарским и санитарним прописима 

 

Поља за дивљач 
 

Сваке године се планира оснивање нових или мелиорација постојећих поља за дивљач 

на више локација укупне површине до 10 ха . 

 

-  лов и остале ловне активности (врста и начин организовања лова, 

промет одстрељене дивљачи и њених делова, услови и начин коришћења ловачких 

паса у ловишту и друго). 
 

Лов се организује у складу одредбама Закона о дивљачи и ловству, правилницима 

којима се уређује организација лова, промет дивљачи, коришћење ловачких паса, безбедност 

у лову и др, као и одредбама Правилника о газдовању ловиштем. Ловном основом се 

предвиђа лов птицама грабљивицама и лов употребом лука и стреле и самострела. 

 Трајање ловне сезоне на поједине врсте ловостајем заштићене дивљачи утврђује се актом 

надлежних државних орагана, у складу са одредбом члана 21. Закона о дивљачи и ловству. 

 Датуме лова односно ловне дане за поједине врсте ловостајем заштићене дивљачи, у оквиру 

ловне сезоне из претходног става, утврђује Стручна служба корисника ловишта. 

 Појединачни лов почиње један сат пре изласка сунца и може трајати до један сат по заласку 

сунца. Изузетно од овога, појединачни лов на дивљу свињу, вука, шакала и лисицу, искључиво 

дочеком са чеке, може почети и један сат пре заласка сунца и може трајати до изласка сунца. 

Групни лов почиње од изласка сунца и може трајати до заласка сунца. 

 Ловачки пас се користи у лову у периоду од свитања (излазак сунца) до сумрака (залазак 

сунца), осим трагача по крвном трагу који може да се користи и ноћу. 

 Ловачки пси се користи се у току трајања ловне сезоне у складу са прописом којим се уређује 

трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи. За лов могу да се користе све расе 

ловачких паса признате од FCI или КСС.  

 У групном лову користи се најмање један ловачки пас одговарајуће расе на групу до десет 

ловаца.  

 

*   *   *   *   * 
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Планирани одстрел (рекапитулација за период од 10 година) 
 

Крупна дивљач (сисари)                                                                  М       Ж и П           Одстрел 

 Дивокоза 
гвd

              /Rupicapra rupicapra L./ 45 45+18 ≈ 108 

 Срна 
гвd

                          /Capreolus capreolus L./ 600 600+100 ≈ 1.300 

 Јелен европски
 гвd

 /Cеrvus elaphus L./ 233 233+124 ≈ 590 

 Дивља свиња 
гвd

              /Sus scrofa L./ 380 380+1650 ≈ 2.410 

       

*    *    *    *    * 

 Ситна дивљач (сисари)       

 Зец                          /Lepus europaeus Pall./    ≈ 360 
        

 Дивља мачка  * /Felis silvestris Schreber/    ≈ 100 

 Куна бeлица /Martes foina EHR./    ≈ 100 

 Куна златица /Martes martes L./    ≈ 50 

 Јазавац /Meles meles L./    ≈ 100 

 Сиви пух /Glis glis L./    ≈ 0 

 Ондатра /Ondatra zibethica L./    ≈ 0 

 Вeвeрица /Sciurus vulgaris L./    ≈ 0 

 Ракунолики пас /Nyctereutes procyonoides Gray./    ≈ 0 

 Нутрија /Myocastor coypus Mol./    ≈ 0 

 Ласица 
ЛTЦГ

 Mustela nivalis L./    ≈ 0 

 Мрки твор 
ЛTЦГ

 /Mustela putorius L. /    ≈ 0 

 Ситна дивљач – Крупне звери       

 Вук  * /Canis lupus L. /    ≈ 60 

 Шакал /Canis aureus L. /    ≈ 140 

 Лисица /Vulpes vulpes L./    ≈ 200 

*    *    *    *    * 
 Ситна дивљач (птице)       
        

 Пољска јаребица 
гvd

   /Perdix perdix L. /    ≈ 10 

 Фазан    /Phasianus spp./    ≈ 20 
        

 Д.патка – кржуља /Anas crecca L. /    ≈ 10 

 Дивља патка – звиждара /Anas penelope L./    ≈ 0 

 Дивља патка – глувара /Anas platyrhynchos L./    ≈ 10 

 Д.патка - пупчаница  /Anas querquedula L./    ≈ 0 

 Дивља пловка – риђоглава /Aythia ferina L./    ≈ 10 

 Дивља гуска – лисаста /Anser albifrons Sc./    ≈ 0 

 Дивља гуска – глоговњ. /Anser albifrons Scopoli./    ≈ 0 

 Шумска шљука  *** /Scolopax rusticola L. /    ≈ 10 

 Дивљи голуб – гривњаш /Columba palumbus L. /    ≈ 20 

 Гугутка – кумрија /Streptopelia decaocto E.Friv. /    ≈ 0 

 Прeпeлица /Coturnix coturnix L. /    ≈ 10 

 Лиска црна /Fulica atra L./    ≈ 20 

 Барска кокица /Gallinula chloropus L./    ≈ 0 

 Сојка – крeја /Garrulus glandarius L. /    ≈ 0 

 Гачац /Corvus frugilegus L. /    ≈ 0 

 Вeлики корморан  **** /Phalacrocorax carbo L. /    ≈ 20 

 Јастрeб кокошар   **** /Accipiter gentilis L. /    ≈ 20 

 Сива чапља          **** /Ardea cinerea L. /    ≈ 0 

 Сива врана           ****       / Corvus cornix L. /al    ≈ 50 

 Сврака                 ****        / Pica pica L. /    ≈ 0 

*    *    *    *    * 
 

Одстрел птица је орјентациони  у сврху ветеринарско-дијагностичких прегледа. 
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8. Заштита неловних врста дивљачи 
 
 Домаћи и латински назив неловне врсте дивљачи 

Домаћи и латински називи неловних врста дивљачи, заступљених у ловишту су 
приказани у тачки 8.3.  

 Степен, угрожености и заштите (национални ниво )  

 Kао природне реткости заштићене су следеће врсте: медвед, рис и видра (тренд 

бројности се оцењује +, тренд ареала се оцењује +) и хермелин (тренд бројности се оцењује 0, 

тренд ареала се оцењује 0). Сви представници звери су на прелиминарној Црвеној листи 

Србије (1991), осим шакала, лисице, ракуноликог пса и мрког твора. 

 За лештарку се процењује да је тренд бројности  -1 и тренд ареала -1, неопходне мере су 

очување шума и шикара уједно и микроклиме у клисурама;  

 

Процена бројност трајно заштићених врста дивљачи  
 

Врсте и стање трајно заштићених врста дивљачи у ловишту              (01.04.) 

 
 Kрупна дивљач (сисари)   тренд период  бројност 

1 Медвед              повремено /Ursus arctos L. / ≈ + IV ≈ 1-2 

2 Рис /Lynx lynx L. /  ≈ + IV ≈ 8-10 

        
 Ситна дивљач (сисари)       

3 Видра /Lutra lutra L./ ≈ + IV ≈ 8-10 

4 Дабар /Castor fiber L. / ≈  IV ≈  

5 Хермелин /Mustela erminea  L. / ≈  IV ≈  

6 Степски твор /Mustela eversmanii Lессон/ ≈  IV ≈  

7 Шарени твор /Vormela peregusna L./ ≈  IV ≈  

        
 Kрупна дивљач (птице)       
1 Велики тетреб /Tetrao urogallus L. / ≈  IV ≈  

        
 Ситна дивљач (птице)       
1 Jаребица камењарка /Alectoris graeca Меиснер/ ≈ 0 IV ≈ 0 

2 Лештарка /Tetrastes bonasia L. / ≈ 0 IV ≈ 0 

3 Бекасина /Gallinago gallinago L. /ал ≈ 0 IV ≈ 20 

4 Дивља патка шиљкан /Anas acuta L. / ≈ 0 IX-I ≈ 30-50 

5 Дивља патка кашикара /Anas clypeata L. / ≈ 0 IX-I ≈ 10-20 

6 Дивља патка чегртуша /Anas strepera L. / ≈ 0 IX-I ≈ 10-20 

7 Дивља патка ћубаста /Aythya fuligula L. / ≈ 0 IX-I ≈ 50-80 

8 Дивља гуска /Anser anser  L. / ≈  X-I ≈  

9 Мала лисаста гуска /Anser erytrophus L. / ≈  X-I ≈  

 
 

 

Напомена : бројност   процењено бројно стање за ловну годину; 

   статус   тренд бројности и ареала  

                                                            (– смањење; 0 без промене и + повећање) 

(IV)      период установљења бројности = пролећна б ројност; 

  (VIII-I)  период за који се даје процена бројности;  

 

*   *   *   *   * 
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Планиране активности   
 

Планирају се  активности које се односе на физичке, правне, биолошке, здравствене и 

друге мере за заштиту неловних врста дивљачи у ловишту.  

На простору ловишта “Ђердап” се у доба гњежђења, сеобе или зимовања могу наћи 

врсте птица строго заштићене према Правилнику о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл.гласник РС“ бр. 

5/2010 и 47/2011). Ове врсте је забрањено убијати, уништавати или угрожавати њих и њихова 

станишта. У оквиру мера газдовања дивљачи, у основи је потребно навести мере заштите 

које се односе на обезбеђивање мира на местима размножавања у периоду репродукције (15. 

март – 1. август), спречавање узнемиравања миграторних јата током сеобе и спречавање 

кошења емерзне и субемерзне вегетације на местима размножавања. 

За заштићене врсте на које је предвиђен одстрел потребно је у периоду важења ловне 

основе предвидети спречавање могућности погрешне идентификације врста током 

спровођења лова. 

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем 

заштићених  врста дивљачи, обезбеђују се у складу са прописима којима се уређује ловство и 

прописима којима се уређује заштита природе, а спроводи се предузимањем одговарајућих 

мера и активности, као што су: 
 

1) праћење стања популација дивљачи и чинилаца њиховог угрожавања, а нарочито 

праћење и ублажавање негативних последица утицаја промене климе на дивљач и њихова 

станишта; 

2) постизање оптималне бројности дивљачи у складу са програмом развоја ловног 

подручја који доноси министарство надлежно за послове ловства; 

3) реализација ловних активности у складу са планским документима корисника 

ловишта; 

4) дозвољавање ограниченог одстрела одређених врста дивљачи ради спречавања 

штета које причињавају другим врстама животиња, усевима, шумама, рибњацима, води и 

другим облицима својине, као и прописивање трајања ловне сезоне, односно ловостаја и/или 

друге процедуре којима се регулише експлоатација (доношење привремене или локалне 

забране/дозволе); 

5) оснивање узгајалишта и узгајалишта посебне намене; 

  6) реинтродукција дивљачи, односно гајење дивљачи у условима ван природног 

станишта и на природном станишту; 

7) праћење стања миграторних врста дивљачи, подручја значајних за развојни циклус 

врсте, као и станишта миграторних врста дивљачи (зимовалишта, одмаралишта, миграторни 

коридори); 

  8) премештање јединки дивљачи у случају акцидентних ситуација (загађења ваздуха, 

воде и земљишта, пожари, поплаве и сл.), ако за то постоје одговарајући услови; 

9) биотехничке мере за заштиту станишта и очување биодиверзитета; 

10)  санација и ревитализација оштећених станишта; 

11) спровођење компензацијских мера успостављањем новог локалитета које има исте 

или сличне особине као оштећени локалитет и уношење дивљачи на друге локалитете у циљу 

повећања бројности; 

12) подршка научним истраживањима, образовним активностима и популаризацији 

очувања и заштите дивљачи. 
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9. Циљеви газдовања ловиштем и мере за остваривање циљева 
 

Циљеви газдовања ловиштем 

 

-управљање ловним врстама дивљачи; 

 

Врсте и бројно стање основних (матичних) фондова популација ловних врста дивљачи 

која су утврђена проценом бројности. Постизање  оптималне бројности популација ловних 

врста дивљачи, као и густине популација ловних врста дивљачи утврђених бонитирањем.  

План развоја популација ловних врста дивљачи за сваку  ловну години кроз израду динамике 

развоја популације за сваку врсту, на бази пројекције по старосним класама (подмладак, 

младе, средњедобне и зреле јединке), у квантитативном распону од утврђене минималне 

бројности те врсте до оптималне бројности, са планом одстрела ловне дивљачи по полној, 

старосној и трофејној структури. 

 

-унапређење здравствене заштите ловних врста дивљачи; 

 

Сарадња са Ветеринарском службом базирана је на Уговору о пословно-техничкој 

сарадњи /уз одговарајућу надокнаду/, а остварује се кроз контролу здравственог стања 

одстрељене дивљачи, редовну контролу дивљачи која се пронађе угинула у ловишту, у циљу 

превенирања појаве обољења дивљачи и њеног ширења зараза.     

 Сарадња са научним институцијама, неопходна на плану развоја ловства, а остварује 

се кроз обезбеђивање узорака у научно-истраживачке сврхе, кроз помоћ истраживачима при 

постављању, праћењу и  спровођењу огледа и др. 

 

- унапређење станишних услова и капацитета ловишта, као и услова за бољу 

организацију газдовања ловиштем; 

 

Са власницима површина у ловишту, сарадња се остварује кроз сталну едукацију у 

погледу употребе плашилица на пољопривредним машинама, штетности паљења стрњака 

после скидања летине, као и у коришћењу оптималних доза хемијских средстава, приликом 

обраде пољопривредних култура, како би се превенирале евентуалне штете на дивљачи и 

девастација станишних услова.  Поред наведног неопходно је приступити и подизању поља 

за дивљач која би обезбедила и бољи хранидбени потенцијал ловишта а уједно и знатно 

унапредила станишне услове. 

 

- развој и унапређење ловног туризма; 

 

Првенствено се подразумева довођење популације ловне диљачи на ниво који не само 

по квантитету него и по квалитету испуњава предуслове за бављењем овом делатношћу.  

 

- очување и унапређење укупног биодиверзитета; 

 

Заштита биодиверзитета представља скуп мера и поступака којима се угрожене биљне 

и животињске врсте штите од негативног човековог деловања. Она се састоји од читавог низа 

метода и радњи које залазе у област науке, права и примењених биолошких дисциплина 

(шумарство, пољопривреда, хортикултура, фармација и сл.) и могу се груписати у три 

основне целине: научна основа за заштиту угрожених врста, правна заштита угрожених врста 

и социо-економски циљеви. 
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Научна основа за заштиту угрожених врста је први и веома важан корак јер у заштити 

угрожених врста прво се  одређује статус угрожености врста, што омогућава утврђивање 

обима и узрока угрожености као и предвиђање конкретних мера заштите.  

Правна заштита угрожених врста се доноси на основу научних података о степену 

угрожености врста у виду правних аката (закони, уредбе, наредбе, декларације, кодекси, 

конвенције, резолуције, стратегије) на међународном или националном нивоу, на основу 

којих се различитим врстама, у зависности од степена и карактера угрожености додељује 

одговарајући ниво правне заштите. 

 

- социо-економски циљеви. 

 

Постизањем одрживог газдовања ловиштем како у погледу интеракције између 

заштите природе, шумарства и одрживог газдовања популацијама ловне дивљачи.  

Сарадња са другим делатностима и суседним корисницима ловишта, заштита свих 

врста дивљачи, а посебно ретких и угрожених врста, побољшање радних способности 

ловачких паса обуком на утрврђеном терениму, евидентирање свих појава и промена у 

ловишту битних  за ловно газдовање. 

 

Од 1990. године, ЈП „НП Ђердап“, сваке ловне године закључује уговор са Ловачким 

удружењима са простора Националног парка као компензација јер су ловачка удружења  

остала без ловишта код формирања Националног парка. Годишњим уговорима се утврђују 

уговорне обавезе које укључују и активности ловаца из наведених ловачких удружења у 

погледу заштита и унапређења стања природних ресурса, као и коришћења ловостајем 

заштићених врста дивљачи, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем „Ђердап“. 

 

Мере за остваривање циљева газдовања у ловишту 

 

- унапређење управљања ловним врстама дивљачи; 

- унапређење здравствене заштите ловних врста дивљачи; 

- унапређење станишних услова и капацитета ловишта, као и услова за бољу  

  организацију газдовања ловиштем (одређивање полигона и друге мере); 

- развој и унапређење ловства; 

- очување и унапређење укупног биодиверзитета; 

- остваривање циљева у социо-економској сфери. 

 

 Због ефикаснијег остваривања планираних задатака и спровођења у дело свих до сада 

наведених мера предвиђа се територијално уређење - установљење ловних терена.  

 Стручно лице - управник ловишта је обавезан да почетком сваке ловне године утврди 

динамику радова и других активности и да исто организује преко ловних терена и спроведе 

организацију рада ловочуварске службе. 

Обележавање граница ловишта је извршено одговарајућим таблама, у складу са 

Правилником о начину обележавања, односно означавања граница  и ловно-техничких 

објеката у ловишту ( „Службени гласник Републике Србије” број 76/11 ). Границе терена за 

обуку ловачких паса обележиће се непосредно по добијању сагласности на плански 

документ. Постојеће ознаке ће се у периоду важности ловне основе ловишта одржавати у 

складу са потребама. За обележевање појединих ловних, ловно-техничких и ловно-

производних објеката на карти ловишта примениће се ловно-картографски знаци дати уз 

карту ловишта. 
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10. Мере гајења и заштите дивљачи у ловишту 
 

- мере управљања ловним врстама дивљачи; 

- мере за постизање, одржавање и обнављање броја и квалитета ловних врста дивљачи 

у односу на природне и друге могућности станишта; 

- мере које обезбеђују услове за опстанак и развој популације дивљачи (физичке, 

правне, биолошке, здравствене и друге мере) и њену заштиту од противзаконитог 

коришћења; 

- усклађивање ловне делатности са другим делатностима које се врше у ловишту и 

суседним ловиштима (у области шумарства, пољопривреде, водопривреде и друго); 

- друге мере. 

 

За практичне потребе и ради планирања динамике развоја популације крупне 

дивљачи, делимо популацију по полу на мужјаке и женке, и на три старосне класе уз 

издвајање подмладка. 

Основа пребирног одстрела је у регулисању бројности, структуре (старосне и полне) и 

просторне дистрибуције. Одстрел се планира у периоду који је у складу са одговарајућим 

подаконским актом. 

Код планирања одстрела примењују се  дугогодишњи просеци. 

У газдовању јеленом-европским примењиваће се смернице из књиге "Јелен” /мр 

Војимир Новаковић, (1999), усклађена са искуственим подацима корисника ловишта. 

У газдовању срнама примењиваће се смернице из књиге “Срнећа дивљач” / Инг. др 

Јозеф Нечас, (1963) : “Срнчи звер”/ усклађена са искуственим подацима корисника ловишта. 

У газдовању дивљим свињама примењиваће се смернице из књиге “Дивље свиње” / 

Блаж Крже 1988) : “Дивља свиња (биологија и газдовање” / усклађена са искуственим 

подацима корисника ловишта. 

За практичне потребе и ради планирања динамике развоја популација гајених врста 

ситне дивљачи издваја се само подмладак односно прираст .  

Основу заштите дивљачи у ловишту чини обезбеђење мира у ловишту, заштита од 

прогањања и узнемиравања дивљачи, обезбеђење хигијенско-техничких услова у ловишту у 

циљу спречавања појаве и ширења болести у ловишту и спречавање штета од дивљачи и на 

дивљачи. 

 Примењиваће се физичке, правне, биолошке и здравствене мере за заштита дивљачи и 

мере за обезбеђење мира у ловишту.. 

Како је дивљач најсензибилнији индикатор животне средине предузимаће се све 

неоходне мере за опстанак свих врста дивљих животиња које насељавају овај простор. Ово 

ће се постићи првенствено очувањем станишта и применом свих неопходних газдинских 

мера. 

Редовна ветеринарска контрола дивљачи која се пронађе угинула у ловишту. 

Уношење одговарајућих медикамената у допунску храну и појилишта у случају појаве 

одређених болести као и за превенцију болести. 

Контрола употребе “плашилица” на пољопривредним машинама. 

 Контрола бројности грабљивица кроз организоване акције одстрела, уз обавезу да се 

њиховом редукцијом не поремети “биолошка равнотежа” у ловишту.  

 Хумано уклањање паса који се без контроле или без одобрења корисника ловишта 

крећу по ловишту. 

 Обука ловачких паса је врло важна директна и индиректна мера заштите дивљачи и за 

ову намену користиће се површина терена за обуку ловачких паса. 
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Мере за успостављање оптималне бројности у ловишту 
 

На основу члана 27. Закона о дивљачи и ловству (“Службени гласник Р.С.” бр.18/10 ), мере су 

следеће: 

 - уколико се установи да је бројност одређене врсте дивљачи испод минималне бројности 

утврђене за ту годину планским документом, корисник ловишта је дужан да обустави лов те врсте 

дивљачи и предузме мере ради успостављања оптималне бројности утврђене у ловној основи. 

- уколико се установи да бројност одређене врсте дивљачи изнад оптималне бројности 

утврђене планским документом, корисник ловишта дужан је да предузме мере ради успостављања 

оптималне бројности те врсте дивљачи утврђене у ловној основи. 
 

Основна биолошка правила (IUCN) прилагођена за дивљач  : 

  -2 -1 0 +1 +2   

Тренд бројности и ареала:                                               планирани лов: 
+2: нагли пораст;  цца + 51% и више  (редукциони) 

+1: умерени раст;  цца + 26 – 50 %  (увећани) 

  0: без уочљивих промена;  цца +/- 25 %   (нормални) 

-1: умерено опадање;  цца  - 26 – 50 %  (умерени) 

-2: нагло  опадање;   цца  -51% и више        (обустава лова) 
  

У досадашњој пракси примењују се правила када се лов обуставља на: 
1. дивљу свињу и грабљивице,  уколико се утврди да је матични фонд мањи од 30 % од 

оптималног фонда;  

2. јелена европског, дивокозу, срну и зеца, уколико се утврди да је матични фонд  мањи од 50 

% од оптималног фонда; 

  3. пољску јаребицу, уколико се утврди да је матични фонд мањи од 70 % од оптималног; 

4. остале врсте , уколико се утврди да је матични фонд  мањи од 50 % од оптималног фонда;  

 Ловном основом ловишта “Ђердап” установљава се бројност испод које се лов на 

главну ловну врсту обуставља. 
Врста дивљачи  Бројност за обуставу лова период  Оптимална бројност 

Дивокоза < 100 јединки IV ≈ 200 јединки 

Срна                         < 500 јединки IV ≈ 1.000 јединки 

Јелен                         < 200 јединки IV ≈ 400 јединки 

Дивља свиња            < 90 јединки IV ≈ 300 јединки 

Зец < 400 јединки IV ≈ 800 јединки 

*    *    *    *    * 
Ловној струци су важна праћења и истраживања бројности главног предатора - вука. Већина 

истраживача сматра да однос старосне структуре и пол одстрељених вукова одражава њихов однос у 

целој популацији, и да можемо на основу односа ових параметара и индекса густине вукова, указати 

на појединости које могу бити практична помоћ у газдовању вуком. За ово је потребно урадити 

процену бројности, односно густине вукова за простор ловишта. Граничном бројности се сматра до 4 

јединке на 10.000 ха док је оптимална 2 јединке. Негативан утицај повећане густине насељености на 

стопу репродукције јелена, срне и дивље свиње  је добро документован и објашњен као доказ 

повећања конкуренције за храном, исказан кроз смањење прехрамбене количине биомасе по јединки. 

Тако је у више студија и код  вука утврђен директан однос између доступне биомасе плена (папкара) 

по вуку и величине легла (прираста).  Зато су планирани губици већи уз смањен прираст.  
 

Ловни терен П (ха) Вук  Ловни терен П (ха) Вук 

Чезава-Десна река 10.473 1  Поречке шуме 4.121 1 

Кожица-Лева река 7.279 1  Пецка бара 8.784 1 

Крш 1.446 0  Штрбац 1.626 0 

Бољетинска река 8.145 1  Штрбачко корито 4.032 1 

Златица 6.012 1  Ђердап 11.812 1 

(за 5 терена)  4  (за 5 терена)  4 

Ловиште Ђердап 63.730   Број јединки  8 

*    *    *    *    * 
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11. План уређивања и одржавања ловишта 
 

План уређивања и одржавања ловишта односи се на подизање поља и ремиза за дивљач, 

изградњу, обележавање, односно означавање, одржавање и унапређивање стања ловних и ловно-

техничких објеката у ловишту, као и на друге активности. 
 

Радови на уређивању и одржавању ловишта   
 

 

Изградња и одржавање објеката 

у ловишту и ограђивање дела 

ловишта 

Почетно 

стање 

 01 IV 2021 

Планирано 

стање 

31 III 2031 

Планирана 

израда за 10 

година 

Стабилна чека – отворена 15 20 5 

Стабилна чека – затворена   14 24 10 

Затворена чека за лов крупних звери 1 2 1 

Хранилишта за крупне звери 1 2 1 

Чеке на дрвету                 (годишња*) 13 20 7 

Хранилишта за јелене  21 30 9 

Хранилиште за срну # - - - 

Аутоматке хранилице # 15 25 10 

Хранилиште за дивљу свињу 8 10 2 

Солишта                          (годишња*) 100 120 20 

Ловачке куће 2 2 одржавање 

Ловачки  дом 1 1 одржавање 

Ограђени део ловишта„Лубница“  1(≈60 ха) 1(≈60 ха) одржавање 

Хватаљка и прихватилиште за дивокозе 0 1 изградња 

Хладњача за складиштење меса дивљачи 1 1 одржавање 

Место за преглед дивљачи 1 1 одржавање 

Место за обраду трофеја дивљачи 1 1 одржавање 

 

Изградња планираних објеката се предвиђа у року важења планског документа. 

 Стручно лице - управник ловишта је задужен за одређивање локације. 

 У Економско-финансијском делу планског документа се планирају средства за одржавање 

постојећих и изградњу нових објеката. 

 За изградњу ловних, ловно-техничких и ловно-производних објеката и за ограђивање дела 

ловишта користиће се приручници :  

1. “Ловни објекти у ловишту” / Doc. Ing. Jozef Hromas, CSc. Ing. Jiri Rotschein,   (1986) : 

“Myslivecka zarizeni v honitbach” /. 

2. “Објекти за дивљач”      / Dr Erhard Ueckermann, (1964) : “Die Futterung    des  Schalenwildes” 
 

*   *   *   *   * 
 

Терен за обуку ловачких паса 
 

Доњи Милановац, терен за обуку ловачких паса Главица,  површина ≈ 450 ха.  

Граница креће од моста преко Поречког залива иде асфалтним путем уз Дунав све до 

насеља Доњи Милановац а затим скреће узбрдо и ободом насеља заобилази карактеристично 

купасто узвишење Главицу, старим колским гребенским путем пролази изнад Папреничког 

потока и језера, ивицом насеља силази на асфалтни пут, долази до Варошког потока па 

скреће уз поток до мзв Студена и низ Корешин поток спушта се до Поречког залива, одакле 

ивицом залива излази на мoст. Надморска висина се креће од 80 до 200 м. 
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12. Мере за спречавање штета на дивљачи и штета од дивљачи   
 

У циљу спречавања штета од дивљачи и на дивљачи предузимаће се све неопходне 

мере утврђене "Правилником о мерама за спречавање штете од дивљачи, штете на дивљачи и 

поступку и начину утврживања штете" (Службени гласник Р.С. бр. 2/12). 
 

У  ловишту  се  предузимају  следеће  мере  за  спречавање  штете  од дивљачи: 
 

1) одржава се бројно стање дивљачи до оптималне бројности утврђене планским документом; 

2) подижу се и редовно одржавају поља за дивљач и ремизе за дивљач сетвом и садњом 

биљних врста које привлаче дивљач, у деловима ловишта удаљеним од површина на којима дивљач 

проузрокује или може да проузрокује штету, у складу са планским документом; 

3)подижу се и  одржавају  ловно-технички  објекати  за  осматрање и лов (чеке) на 

одговарајућим местима ради подизања степена заштите имовине од дивљачи;  

4) обезбеђују се довољне количине хране и воде у ловишту током ловне године за све врсте 

дивљачи у ловишту,  нарочито за време зимског периода и елементарних непогода, у време 

непосредно пре сетве и садње, као и у време дозревања усева и плодова, у складу са планским 

документом; 

5) пружа се помоћ и информације власницима и корисницима имовине у погледу заштите 

живота и здравља људи и имовине од дивљачи, као и избора одређених пољопривредних култура за 

сетву, односно садњу и набавке средстава за спречавање штета од дивљачи, обавештавањем путем 

средстава јавног информисања, оглашавањем на локалним огласним таблама и на други начин; 

 6) подношење захтева управљачу пута за постављање саобраћајних знакова ограничења 

брзине кретања и „дивљач на путу” на свим јавним саобраћајницама на којима постоји могућност 

настанка штете од дивљачи у ловишту, на површинама ван ловишта, као и на неловним површинама, 

ради спречавања штете од дивљачи на возилу; 

7) друге мере од значаја за заштиту имовине од дивљачи. 

 

 У  ловишту  се  предузимају  следеће  мере  за  спречавање  штете  на дивљачи: 
1) одржава се бројно стање дивљачи у ловишту до оптималне бројности утврђене планским 

документом; 

2) заштита дивљачи од незаконитог лова; 

3) заштита дивљачи од длакавих и пернатих предатора (грабљивица) који се повремено или 

стално налазе у ловишту; 

4) заштита дивљачи од утапања на воденим површинама (канали, акумулације, језера или 

обале водотока); 

5) заштита дивљачи у копненом, водном и ваздушном саобраћају;  

6) заштита   дивљачи   од   средстава   за   заштиту   биља   и   других хемијских средстава; 

7) заштита дивљачи у случају елементарних непогода;  

8) контрола  одређеног  ловачког  оружја  и   одговарајуће  ловачке муниције која се користи 

у току организовања и извођења лова, као и заштита дивљачи у току организовања и извођења лова; 

9) подизање  и  одржавање  ловно-техничких  објеката  за  осматрање и лов (високе и ниске 

чеке) на одговарајућим местима ради подизања степена заштите дивљачи;  

 10) спречавање и сузбијање заразних болести дивљачи;  

11) обезбеђивање   довољне   количине   хране   и   воде   у   ловишту током ловне године за 

све врсте дивљачи у ловишту, а нарочито за време суше, зимског периода и елементарних непогода, у 

време непосредно пре сетве и садње, као и у време дозревања усева и плодова; 

12) подношење захтева управљачу пута за постављање саобраћајних знакова ограничења 

брзине кретања и „дивљач на путу” на свим јавним саобраћајницама на којима постоји могућност 

настанка штете на дивљачи у ловишту, на површинама ван ловишта, као и на површинама које 

представљају неловне површине, ради спречавања штете на дивљачи од возила; 

13) друге мере од значаја за заштиту дивљачи. 
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Ради спречавања штете на дивљачи обезбеђује се да се жетва и кошење обављају 

пољопривредним машинама које имају уграђене електронске или механичке уређаје за 

откривање, плашење и/или истеривање дивљачи. 

Штета од дивљачи утврђује се тако што корисник ловишта (у коме је настала штета од 

дивљачи) без одлагања, а најкасније у року од 24 сата од пријема захтева за накнаду штете, 

образује трочлану стручну комисију за утврђивање узрока штете и процену вредности 

причињене штете. 

У случају сумње да је штету проузроковао вук на територији на којој је ловостајем 

заштићен, један члан Комисије је ловни инспектор. 

Комисија без одлагања, а најкасније у року од 12 сати пре планираног почетка увиђаја 

обавештава подносиоца захтева за накнаду штете и ловног инспектора о времену и месту 

вршења увиђаја. 

Комисија спроводи увиђај у року од 24 сата од њеног образовања. О   спроведеном   

увиђају   сачињава   се   записник,   који   нарочито садржи:  име  и  презиме  подносиоца  

захтева  за  накнаду  штете,  место  и  начин настанка штете, знакове који указују да је штета 

настала од одређене врсте дивљачи, мере за спречавање штете од дивљачи које су предузете 

пре настанка штете, процену настале штете, примедбе подносиоца захтева за накнаду штете, 

датум, време и место сачињавања записника, име, презиме и потпис чланова Комисије и 

потпис подносиоца захтева за накнаду штете, односно доказ да је уредно обавештен о 

увиђају. Записник се сачињава у три примерка, од којих се један доставља подносиоцу 

захтева за накнаду штете, а један ловном инспектору. 

Штета на дивљачи утврђује се тако што лице које обавља стручне или ловочуварске 

послове у ловишту без одлагања обавештава надлежног ловног инспектора, који предузима 

мере за утврђивање штете у складу са законом којим се уређује ловство. 

Ради спречавања штете од дивљачи , власник и корисник имовине редовно 

контролише стање своје имовине и организује њену заштиту и чување, и то: 
1) заштиту повртњака, расадника, воћњака, плантажних засада и винограда на начин који 

спречава пролаз длакаве дивљачи; 

2) прилагођавање избора биљне културе коју засејава или сади природном окружењу које се 

налази око пољопривредне површине коју обрађује, на начин да се избегну или у највећој мери 

смање могући ризици од штета од дивљачи; 

3) уклањање усева и плодова са површина у ловишту и у непосредној близини ловишта у 

агротехничком року; 

4) коришћење механичких и хемијских средстава (репелената) која одбијају дивљач од усева, 

засада и младих стабала и то на начин прописан писаним упутством произвођача; 

 5) везивање паса поред усева;  

6) коришћење видљивих плашила, светлосних и звучних уређаја;  

7) контролисано   спаљивање   материјала   чији   дим   и   гасови одбијају дивљач; 

8) постављање електроограда (електропастира);  

9) коришћење   механичких   средстава   за   појединачну   заштиту стабала воћака и других 

садница (алуфолија, металне траке, пластичне траке, пластична фолија, пластични или папирнати 

џакови, шибље, кукурузовина и сл.); 

10)  чување  домаћих  животиња  уз  стално  присуство  пастира  и паса чувара; 

11) затварање домаћих животиња у току ноћи у оборе изграђене на начин да се онемогући 

улазак било које врсте дивљачи која проузрокује, односно може да проузрокује штету на домаћим 

животињама; 

12) спровођење осталих мера заштите. 

*   *   *   *   * 
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13. Економско-финансијски план  
 

За израду економско-финансијског плана примењен је званични ценовник (прописана 

висина накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи). 

Усклађивање, промене и корекције економско-финансијског плана, у периоду важења 

планског документа (10 година) вршиће корисник ловишта за сваку ловну годину кроз 

Годишње планове газдовања ловиштем. 

Годишњим планом газдовања ловиштем детаљно ће се планирати приходи од 

газдовања ловиштем (одстрел, трофеји и месо крупне дивљачи, одстрел ситне дивљачи, 

обука ловачких паса и сл.) и остали приходи корисника ловишта (приходи од објеката, 

организације лова, пројекти и сл.) као и расходи,  обрачун накнадe за коришћење ловостајем 

заштићених врста дивљачи, трошкови пословања (средства за рад корисника ловишта) и 

нвестициона улагања (средства за одржавање и унапређивање стања дивљачи и ловишта).  

 У случају да су расходи већи од прихода, корисник ловишта се обавезује да исто 

надоканади из других делатности. 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   
 

  Бруто (РСД) 

 Приходи    (планирани приходи нето цца 6.000.000,0 РСД годишње) 60.000.000,00 

   

 Расходи 120.000.000,00 

а Планирана накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљач  ≈     6.000.000,00 

б Планиране инвестиције и средства за одржавање ловишта                         ≈ 36.000.000,00 

                                                                                                 (% од тачке а) 60 % 

   

 Разлика прихода и расхода                                                                         ≈ 60.000.000,00 

 (Покриће из других делатности предузећа за период од 10 година, 

зараде запослених и део трошкова рада стручне и ловочуварске службе)  

 

 

*   *   *   *   * 
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14. Општи подаци о пројектанту ловне основе 
 
Привредно друштво за коришћење, управљање, заштиту и унапређење популација 

дивљачи и њихових станишта и оцењивање трофеја дивљачи JELEN CIC доо Београд-Савски 

Венац, улица Савска 13,  матични број 21361704, ПИБ 110547456.  

Основни пословни подаци, датум регистрације 14.02.2018. године, шифра делатности 

0170, назив делатности: лов, траперство и одговарајуће услужне делатности. Оснивачким 

актом предвиђене су све делатности из области ловства. 

У привредном друштву ЈELEN CIC доо стално је запослен дипломирани инжењер 

шумарства који поседују лиценцу Ловачке коморе Србије (ЛКС) за израду планских 

докумената, број 510.  

Запослени поседује лиценцу CIC-а за оцењивање ловачких трофеја и има статус 

експерта CIC-а и судије за ловачке трофеје (обуку оцењивача трофеја дивљачи по 

методологији и регистрованом патенту CIC-а). 

Податке за израду планског документа доставило стручно лице корисника ловишта.                                                             

 

*    *    *    *    * 

 
  Израда планског документа 

  
______________________ 

дипл. инг.  Александар Ћеранић 

(лиценца ЛКС, ИД број 510) 
   
   
 

  

Одговорно лице – директор 

“JELEN CIC доо“ Београд                      

 
(м.п)   ______________________ 

Александар Ћеранић 
 

 

 

*    *    *    *    * 
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15. Карта ловишта и други прилози 
 

 Основна карта ловишта је дата у прилогу Ловне основе. 

 Основна карта ловишта је размере Р = 1: 100.000. У њој су приказани: границе 

ловишта, насеља, комуникације, ловно-технички објекти и други објекти који су у функцији 

развоја ловишта. 

 Евиденција газдовања ловиштем 

 Евиденција се води за сваку ловну годину на прописаним обрасцима.  

 Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту се води на обрасцима Е-1, Е-

2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6 и Е-7, евиденција трофеја дивљачи и издатих трофејних листова се води 

на посебном обрасцу. Евиденције се воде уз текуће годишње планове газдовања ловиштем. 

 Хроника ловишта  

 Хроника ловишта, која се води за сваку ловну годину, и то на посебним обрасцима, 

према узорном примерку датом у прилогу ове Ловне основе, представља саставни део 

годишњег плана газдовања ловиштем. Циљ вођења хронике ловишта је да се трајно сачувају 

и користе најбитнији подаци, везани за газадовање ловиштем кроз дуги период његовог 

постојања. 

 У хронику ловишта уписују се следећи подаци : 

 - евентуалне промене граница ловишта и површина ловишта , нарочито ловно-

продуктивних  као и утицај ових промена на стање дивљачи у ловишту ; 

 - значајне измене у флористичком саставу и структури обраслих површина (сеча 

шума, оснивање нових шумских култура и сл.) и њихово деловање на стање дивљачи у 

ловишту ; 

 - промене у просторној дистибуцији и структури ловне фауне, насталим као 

последица уношења нових врста или имиграције из суседних ловишта, нестанак постојећих 

врста и сл.  

 - изузетне климатске и хидрографске појаве (снежни намети, поплаве, екстремно 

ниске или високе температуре и сл.) 

 - изузетно обиље или оскудица природне хране и њихов утицај на 

прихрану,кондицију и бројно стање дивљачи у појединим годишњим или периодичним 

интервалима ; 

 - утицај паше и жирења домаће стоке на дивљач у ловишту ; 

 - сви остали догађаји, појаве и збивања који посредно или непосредно утичу на 

газдовање ловиштем и имају утицаја на живот дивљачи у њему. 

 Вођење хронике ловишта је радни задатак стручног лица-управника ловишта. 

 Уписивање појединих догађања у хронику ловишта врши се описно и то 

хронолошким редом, са назнаком периода када су се догађаји збили, уз опис њиховог 

карактера, односно значаја за стање ловишта и дивљачи, као и будућих мера газдовања.   

 Хроника ловишта треба да буде хронолошки сређен приказ низа догађаја, суштински 

значајних за  ловно газдовање, развој и преображај ловства. Уредно вођена хроника ловишта 

треба представља историјат ловишта, који ће својим садржајем и трајним карактером 

омогућити сажети преглед стања ловишта у прошлости. 

 Ревизија и израда нове ловне основе  

  Уколико за време периода важења ловне основе, дође до непредвидљивих промена у 

ловишту, драстичног смањења основних фондова у односу на предвиђене са дозвољеним 

одступањима и слично, неопходно је извршити ревизију ловне основе.  

 Последње године важења ловне основе, неопходно је урадити нову ловну основу у 

складу са законом, тако да се ловна основа за наредни период донесе четири месеца пре 

истека важности ове ловне основе. 

*   *   *   *   * 
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Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту 

 

Ловиште „Ђердап“                                                                    Ловна година : __________ 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

    инвестицијама у ловишту                       Образац  Е - 1 
 

Ред Назив инвестиције – објекта Место      Изградња Вредност  

број  изградње започета завршена инвестиције 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Примедба   
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Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту 

 

Ловиште „Ђердап“                                                                     Ловна година : __________ 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

                                       одржавања ловишта и објеката у ловишту            Образац  Е - 2 

 

Ред Назив објекта  Број Вредност Кратак опис радова Трошкови  

број  објекта објекта  одржавања 

  1   2    3           4             5      6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Примедба   
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Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту 

 

Ловиште „Ђердап“                                                                    Ловна година : __________ 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

                                                              дивљачи у ловишту                               Образац  Е - 3 

 

Ред.                   Динамика популација  дивљачи     

број Врста дивљачи Пол Старост Фонд При- жива дивљач Губици Одстре Фонд 

  м/ж година 01. 04. раст Уношењ Хватање   31.03. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9        10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Примедба   
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Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту 

 

Ловиште „Ђердап“                                                                     Ловна година : __________ 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

                                                   уловљене  дивљачи у ловишту                      Образац  Е - 4 

 

Ред Врста  дивљачи Место Датум Уловљена дивљач         Ловац    

број крупна дивљач - појединачно 

ситна дивљач - по ловном дану лова лова Број  Пол 

м/ж 

Ста- 

рост 

Тежина члан  

л.у. 

туриста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Примедба   
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Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту  

 

Ловиште „Ђердап“                                                                    Ловна година : __________ 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

       о производњи, набавци и утрошку хране и медикамената         Образац Е - 5 

 

Ред Врста Производња  Уторошак за   

број хране - засада - соли -  медикамената Површи-

на 

При- 

нос 

Набавка исхрану  

дивљачи 

прихрањи- 

вање 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Примедба   
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Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту  

 

Ловиште „Ђердап“                                                                   Ловна година : __________ 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

                                                               штета од дивљачи                                 Образац Е - 6 

 

Ред.  Врста дивљачи  Датум  Вредност        

број  Кратак опис штете која је причи- 

нила штету 

настанка 

штете 

пријаве 

штете 
динара 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Примедба   

  

 



Ловна основа ловишта „Ђердап“ 2021-2031 

 74

 

Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту  

 

Ловиште „Ђердап“                                                                    Ловна година : __________ 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

                                           ШТЕТА, КРИВОЛОВ - ЛОВОКРАЂА 

                                    - УНИШТАВАЊЕ  И  ОШТЕЋЕЊЕ  ОБЈЕКАТА   Образац  Е - 7 

 

Ред Датум Презиме и име  Одсновни  подаци  о  штети Пријава  о  штети виси- Број и 

број настанка-

извршења 

штете 

лица проузроко- 

вача штете  

и место боравка 

Врста 

дивљачи- 

објекта 

Месро 

настанка 

 

Околност под 

којим је настала 
Ко је 

поднео 

Дата у 

надлежн

ост 

на 

штете 

(дин) 

датум 

решења 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Примедба   
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Евиденција о извршеним радовима и мерама у ловишту  

 

Ловиште „Ђердап“                                                                          Ловна година : __________ 

Корисник: ЈП „НП Ђердап“ 
 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А 

ИЗДАТИХ ТРОФЕЈНИХ ЛИСТОВА 

 

Врста дивљачи : __________________________ 
 

Број  Име и презиме ловаца, Датум Броје оце-  Вредност Датум Примедба 

трофејног 

листа 

Број дозволе за лов одстрела њивачког 

листа 

CIC п. издавња * 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Примедба: * Подаци о члановима комисије за оцењивање трофеја дивљачи су  

    дати у оцењивачком листу. 
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Ловиште: “Ђердап” 
 

Х Р О Н И К А     Л О В И  Ш  Т А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *   *   *   *  *    
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