
 

 
 

ЦЕНОВНИК 
за ловну 2021/2022. годину 

1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

-Ценовник је акт којим ловачко удружење одређује цене одстрела дивљачи, одређених делова 

дивљачи(трофеја), меса одређене дивљачи,ухваћене живе диљачи и услуга у лову, својим 

ловцима члановима као и ловцима туристима. 

-Ценовник важи за све ловостајем заштићене врсте дивљачи, искључиво за јединке које су 

одстрељене/ухваћене на начин који дефинише:  

 Правилник о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи (Сл. гласник РС, бр. 16/12) и 

његове измене и допуне 

 Правилник о условима и начину организовања лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, 
изгледу и садржини обрасца дозволе за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи, 
као и изгледу и садржини обрасца извештаја о лову (Сл. гласник РС, бр. 44/10) 

 Правилник о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и 
трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције (Сл. гласник РС, бр. 16/12) 

 
-За дивљач која је одстрељена/ухваћена мимо одредби Закона о дивљачи и ловству Републике 
Србије (Сл. гласник РС, бр. 18/10) и поменутих Правилника, важиће посебан ценовник (одштетни 
ценовник  за бесправно уловљену дивљач и њене делове, као и за бесправно ухваћену и 
задржану у заробљеништву живу дивљач, који доноси Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије). 
 
 - Цена одстрела крупне дивљачи са трофејом одређује се на основу: 
  
1. Дужине трофеја у центиметрима за следеће врсте: 
    Дивљи вепар (трофеј у вреднпсти до 130,00 CIC поена) 
2. Тежине трофеја у грамима за следеће врсте: 
    Срндаћ (трофеј у вредности до 150,00 CIC поена) 
 
           
 
 
 
 
 



 

 
 

 
-Вредност трофеја, односно тежина и дужина трофеја одређују се на следећи начин: 
 

 Дужина трофеја у центиметрима је средња дужина трофеја извађених кљова- 
секача, изражена у центиметрима са тачношћу од 1 mm, из обрасца трофејног листа. 

 Тежина трофеја у грамима је бруто тежина трофеја-роговља са лобањом и горњом 
вилицом, без сечења, измерена најмање 24 часа након откувавања и избељивања 
изражена у грамима, умањена за вредност од 90 грама, из обрасца трофејног листа. 
Уколико се тежина трофеја мери у периоду мањем од 24 часа након откувавања и 
избељивања трњфеја, могуће је од укупне тежине одузети до 10 % на влагу, а пре умањења 
тежине од 90 грама. 
 
-Оцењивање трофеја, који имају мерне елементе, врши се на основу формула утврђених од 
стране CIC-а, а у складу са важећим прописима. Дивљач чији трофеј нема мерне елементе, 
односно трофеји који се не могу оценити (пр. дивљи вепар који нема један секач, исти је оштећен 
или недостајући услед дејства природних фактора, срндаћ чији је трофеј деформисан услед 
генетских или хормоналних поремећаја: перика, тулипанско роговље, корално роговље, као и 
роговље у басту или роговље са недостајућом граном) се наплаћује мимо овог предлога 
ценовника, у договору корисника ловишта са ловцем  пре или непосредно након одстрела. 
 
-Цена одстрела дивљачи са трофејом који је мањи од граничних вредности исказаних у 
тачки 3. овог предлога ,мора бити усклађена са вредношћу исказаном у издатој дозволи за лов, 
уз одступаоње од највише +/- 10%. Цена одстрела дивљачи са трофејом који је већи од граничних 
вредности исказаних у тачки 3. овог предлога, мора бити усклађена са вредношћу исказаном у 
издатој дозволи за лов, уз одступање од највише +/-5%, уз претходни договор. 
 
-Рањавање крупне дивљачи наплаћује се у висини од 50% од цене одстрела исказане у 
издатој дозволи за лов и 50% од вредности меса дивљачи процењене од стране стручног пратиоца 
у лову. У случају накнадног проналаска рањене дивљачи  ловац доплаћује разлику до пуне цене 
одстрељене дивљачи и пуну вредност меса одстрељене дивљачи. 
-Уколико се започети лов мора прекинути због лоших временских услова или неког другог 
узрока, ловни дан се наплаћује 30% од уговорене цене. 
-Уколико се заппчети лов прекине на инсистирање ловаца туристе, ловни дан се наплаћује 
100%. 
- Цене одстрела ситне дивљачи и меса ситне дивљачи исказане су посебно за врсте које се 
употребљавају у исхрани (посебно вредност одстрела, а посебно вредност меса),као и за врсте 
које се не употребљавају у исхрани (обједињена вредност целе јединке у кожи или перју). 
 
-Вредности исказане у овом предлогу ценовника су нето износи. 
 
 



 

 
 

-Цене представљене у овом предлогу ценовника  исказане су у еврима (EUR), док се 
фактура корисника ловишта, у складу са прописима Републике Србије, мора изказивати у 
динарима (RSD)  применом средњег курса Народне банке Србије EUR/ RSD на дан фактурисања. 
Цене су исказане у еврима да би се избегло негативно пословање услед осцилација домаће валуте 
у кратком временском периоду. 
 
-Уговором о пружању ловно-туристичких услуга,закљученим између корисника ловишта и 
туристичке агенције, утврђује се провизија агенције која се плаћа додатно на цену 
одстрела/трофеја/меса/живе дивљачи, а по фактури коју испоставља туристичка агенција  у 
складу са важећим прописима Републике Србије. 
 
-Корисник ловишта је дужан да одлуком Скупштине или Управног одбора одреди цене за 
одстрел дивљачи, трофеја дивљачи, меса одстрељене дивљачи, као и живе дивљачи на 
територији ловишта којим газдује. 
 
-Корисник ловишта може самостално формирати цене у зависнпсти од односа понуде и 
потражње на ловно-туристичком тржишту. 
 
-Корисник ловишта може да на теритприји свог ловишта одредти одговарајуће попусте на 
предложене цене и то: 

 За одстрел крупне дивљачи: дивљих свиња и срнеће дивљачи и њихових трофеја, може се 
одобрити као сезпнски1 попуст до 25%. 

 За одстрел ситне дивљачи, зеца, фазана, пољске јаребице, препелице, грлице, гугутке, 
дивљег голуба гривнаша, дивљих гусака, патака и шумске шљуке, може се одобрити као 
сезонски попуст до 25%. 

 За откуп меса дивљачи из хладњача, може се одобрити стимулативни2 попуст до 50%. 

 За одстрел грабљивица и осталих врста ситне дивљачи, вука, шакала, лисице, дивље 
мачке, куна, јазавца, ласице, мрког твора, пуха, веверице, нутрије, ондатре, ракуноликог 
пса, јастреба кокошара, сиве вране, свраке, сојке, гачца, великог корморана, сиве чапље, 
барске кокице и црне лиске може се одобрити попуст до 100% у току целе године; 

 За услуге у лову може се одобрити попуст до 100 %. 
 
 
1
 Сезонски попуст: попуст који се одобрава за последњу четвртину трајања ловне сезоне за одређену дивљач 

у одређеном ловишту, који обезбеђује ефикасније испуњење плана одстрела те дивљачи из Годишњег плана 

газдовања ловиштем. 
2
 Стимулативни попуст: попуст који се одобрава на цену меса крупне и ситне дивљачи које је ускладиштено 

у хладњачама одређени период (дуже од 6 месеци). 

 

 
 
 



 

 
 

 
-Члану ловачког удружења-корисника ловишта, који редовно измирује обавезе према 
ловачком  удружењу-кориснику ловишта  у виду чланарине или других обавеза (утврђених 
Годишњим планом газдовања или другим актом ловачког удружења-корисника ловишта), може 
се одобрити  попуст од : 

 100% на цене одстрела ситне дивљачи и меса ситне дивљачи, одстрел 
грабљивица и осталих врста ситне дивљачи, као и на услуге у лову на ситну дивљач.  
Након уплате аконтације за одстрељену дивљач, која је обавезни саставни део чланарине. 

 50% попуста на цене одстрела дивљих свиња и срнеће дивљачи, као и цене меса дивљих 
свиња и срнеће дивљачи. 

 До 100% попуста на све услуге у лову на срнећу дивљач  

  100% попуста на све услуге у лову на дивље свиње. 
 
 

2.ЦЕНЕ ОДСТРЕЛА КРУПНЕ ДИВЉАЧИ СА ТРОФЕЈОМ : 
   

Јелен европски (Cervus elaphus) 

Одрстрел јелена са трофејом: 

Тежина трофеја (kg) Цена Цена по граму 

до 2,49 kg 200,00 € 0,00 € / 10 g 

од 2,5 kg до 3,99 kg 450,00 € 0,00 € / 10 g 

од 4,0 kg до 4,99 kg 600,00 € 0,00 € / 10 g 

од 5,0 kg до 5,99 kg 800,00 € 2,00 € / 10 g 

од 6,0 kg до 6,99 kg 1.000,00 € 6,00 € / 10 g 

од 7,0 kg до 7,99 kg 1.500,00 € 6,00 € / 10 g 

од 8,0 kg до 8,99 kg 2.100,00 € 7,00 € / 10 g 

од 9,0 kg до 9,99 kg 2.800,00 € 10,00 € / 10 g 

од 10,0 kg до 10,49 kg 3.800,00 € 14,00 € / 10 g 

од 10,5 kg до 10,99 kg 4.500,00 € 20,00 € / 10 g 

преко 11,0 kg 5.500,00 € 30,00 € / 10 g 

 
Цена одстрела јелена са трофејом преко 230 CIC поена према претходном договору. 
Одстрел шилаша (дп 2,0 кг) = 80,00 €, кошуте=60,00 €, јеленског телета=30,00 € 
Цена меса у кожи (без главе, утробе и ногу) = 2,00  €/kg 
 
 
 



 

 
 

 
 

Јелен лопатар (Cervus dama) 

Одстрел јелена лопатара са трофејом: 

Тежина трофеја (kg) Цена Цена по граму 

до 1,99 kg 200,00 € 0,00 € / 10 g 

од 2,0 kg до 2,49 kg 300,00 € 4,00 € / 10 g 

од 2,5 kg до 2,99 kg 500,00 € 6,00 € / 10 g 

од 3,0 kg до 3,49 kg 800,00 € 8,00 € / 10 g 

од 3,5 kg до 3,99 kg 1.200,00 € 10,00 € / 10 g 

преко 4,0 kg 1.700,00 € 15,00 € / 10 g 

 
Цена одстрела јелена лопатара са трофејом преко 200 CIC поена је према претходном догпвору. 
Одстрел: шилаша ( до 1,0 кг) = 60,00 €, кошуте = 20,00 € ,јеленског телета = 10,0 € 
Цена меса у кожи (без главе, утробе и ногу) =2,0 €/kg 
 
 

Муфлон (Ovis orientalis) 

Одстрел муфлона са трофејом: 

Дужина трофеја (cm) Цена Цена по центиметрима 

до 49,9 cm 300,00 € 0,00 € / 1 cm 

од 50,0 cm до 59,9 cm 400,00 € 30,00 € / 1 cm 

од 61,0 cm до 69,9 cm 600,00 € 40,00 € / 1 cm 

од 70,0 cm до 79,9 cm 700,00 € 50,00 € / 1 cm 

преко 80,0 cm 1.100,00 € 60,00 € / 1 cm 

 
Цена одстрела муфлона са трофејом преко 230 CIC поена је према претходнпм договору. 
Одстрел: муфлонке = 20,00 € ,муфлонскпг јагњета =10,00 € 
Цена меса у кожи (без главе, утробе и ногу) =2,0 € /kg 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Дивокоза (Rupicapra rupicapra) 

Одстрел дивокозе са трофејом: 

Дужина трофеја (cm) Цена Цена по милиметру 

до 19,9 cm 300,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 20,0 cm до 20,9 cm 400,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 21,0 cm до 21,9 cm 600,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 22,0 cm до 22,9 cm 700,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 23,0 cm до 23,9 cm 800,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 24,0 cm до 24,9 cm 1.100,00 € 0,00 € / 1 mm 

преко 25,0 cm 1.100,00 € 20,00 € / 1 mm 

 
Цена одстрела дивокозе са трофејом преко 110 CIC поена је према претходном договору. 
Цена одстрела дивојарца са трофејом преко 115 CIC поена је према претходно договору. 
Цена меса у кожи (без главе, утробе и ногу) = 2,0  €/kg 
 

Срна (Capreolus capreolus) 

Одстрел срндаћа са трофејом: 

Тежина трофеја (g) Цена Цена по граму 

до 199,0 g 50,00 € 0,00 € / 1 g 

од 200,0 g до 249,0 g 100,00 € 0,00 € / 1 g 

од 250,0 g до 299,0 g 150,00 € 0,00 € / 1 g 

од 300,0 g до 349,0 g 200,00 € 0,00 € / 1 g 

од 350,0 g до 399,0 g 250,00 € 5,00 € / 1 g 

од 400,0 g до 449,0 g 500,00 € 6,00 € / 1 g 

од 450,0 g до 499,0 g 800,00 € 8,00 € / 1 g 

од 500,0 g до 549,0 g 1.200,00 € 12,00 € / 1 g 

преко 500,0 g 1.800,00 € 15,00 € / 1 g 

 
Одстрел срне = 30,00 € 
Одстрел ланета = 15,00 € 
 
 
 
 



 

 
 

 

Дивља свиња (Sus scrofa) 

Одстрел дивљег вепра са трофејом: 

Дужина трофеја (cm) Цена Цена по милиметру 

до 12,9 cm 50,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 13,00 cm до 14,9 cm 100,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 15,00 cm до 17,9 cm 150,00 € 0,00 € / 1 mm 

од 18,00 cm до 19,9 cm 200,00 € 10,00 € / 1 mm 

од 20,00 cm до 21,9 cm 400,00 € 15,00 € / 1 mm 

од 22,00 cm до 23,9 cm 700,00 € 20,00 € / 1 mm 

преко 24,0 cm 1.100,00 € 25,00 € / 1 mm 

 
Одстрел крмаче (масе изнад 60,00 kg) = 30,00 € 
Одстрел прасади и назимади оба пола (масе до 59,99 kg) = 15,00 € 
 

3. ЦЕНЕ МЕСА ОДСТРЕЉЕНЕ КРУПНЕ ДИВЉАЧИ 
-Цене меса одстрељене крупне дивљачи важе за све врсте крупне дивљачи одређене 
Правилником о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи (Сл. Гласник РС, бр. 9/12), које 
су одстрељене на начин и у периоду које ближе одређује Правилник о  проглашењу ловостајем 
заштићених врста дивљачи (Сл. гласник РС, бр. 9/12), Правилник п услпвима и начину 
прганизпваоа лпва, изгледу и садржини пбрасца лпвне карте, изгледу и садржини пбрасца 
дпзвпле за лпв крупне дивљачи и дпзвпле за лпв ситне дивљачи, кап и изгледу и садржини 
пбрасца извештаја плпву (Сл. Гласник РС, бр. 44/10) и Правилник п услпвима за стављаое у 
прпмет и начину пбележаваоа улпвљене дивљачи и трпфеја дивљачи, кап и п начину впђеоа 
евиденције (Сл. Гласник РС, бр. 16/12) и чији су труппви пзначени, пбрађени и ускладиштени у 
складу са прпписима кпје прпписује Закпн п ветеринарству Републике Србије и Правилник п 
ветеринарскп-санитарним услпвима, пднпснп ппштим и ппсебним услпвима за хигијену хране кпје 
мпрају да испуоавају пбјекти за прпмет пдстрељене дивљачи, кап и начину вршеоа службене 
кпнтрпле пдстрељене дивљачи (Сл. Гласник РС, бр. 68/10); 
 
-Цене меса пдстрељене крупне дивљачи важе за месп из труппва из кпјих је извађена 
утрпба, кпји су пбезглављени и кпјима су пдсечене нпге дп лакатних зглпбпва, у кпжи; 
Преппручене цене меса пдстрељене крупне дивљачи: 
 

Врста дивљачи Препоручена цена за 1 kg меса 

Дивља свиња 2,00 € 

Срнећа дивљач 4,00 € 

 



 

 
 

 

4.ЦЕНЕ ОДСТРЕЛА СИТНЕ ДИВЉАЧИ И ГРАБЉИВАЦА И МЕСА СИТНЕ ДИВЉАЧИ 

Препоручене цене одстрела ситне дивљачи и грабљиваца и меса ситне дивљачи: 

Врсте дивљачи 
Цена одстрела и меса 

(обједињено) 
Цена одстрела Цена меса 

Зец 25,00 € 15,00 € 10,00 € 

Фазан 15,00 € 12,00€ 3,00 € 

Фазан из вештачког узгоја 10,00 € 8,00 € 2,00 € 

Пољска јаребица 18,00 € 15,00 € 3,00 € 

Дивља гуска лисаста, глоговњача 17,00 € 12,00 € 10,00 € 

Шумска шљука 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Дивља патка глувара, звиждара, 
пупчаница риђоглава и кржуља 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Дивљи голуб гривнаш 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Препелица, грлица и гугутка 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Вук 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Шакал 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Лисица 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Дивља мачка 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Јазавац 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Куна белица и куна златица 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Јастреб кокошар 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Сива врана, сврака, шојка и гачац 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

 

5. ЦЕНЕ УСЛУГА У ЛОВУ 
Препоручене цене услуга у лову: 

Врста услуге Јединица мере Цена по јединици мере 

Организација лова на крупну дивљач један ловац, ловни дан 25,00 € 

Организација лова на ситну дивљач један ловац, ловни дан 15,00 € 

Стручни пратилац, пратилац у лову ловни дан 20,00 € 

Преводилац ловни дан 50,00 € 

Погонич / носач ловни дан / до 5 ловаца 15,00 € 

Обрада и оцењивање трофеја срндаћа по примерку 20,00 € 

Обрада и оцењивање трофеја дивљег вепра по примерку 20,00 € 



 

 
 

Обрада и оцењивање трофеја предатора по примерку 20,00 € 

Коришћење теренског возила ловни дан 50,00 € 

Коришћење трактора и приколице ловни дан 50,00 € 

Коришћење запреге / фијакера ловни дан 50,00 € 

Коришћење чамца ловни дан 50,00 € 

Изнајмљивање ловачког оружја ловни дан 15,00 € 

Изнајмљивање ловачког пса ловни дан 20,00 € 

Организација обуке ловачког пса дан 20,00 € 

Коришћење терена за обуку ловачког пса дан 20,00 € 

Пратилац у обуци ловачког пса дан 20,00 € 

 
 
6.ЦЕНЕ УХВАЋЕНЕ/ЖИВЕ ДИВЉАЧИ 
-Цена живе ухваћене крупне дивљачи утврђује се на основу њене телесне масе, 
множењем цене меса за 1 kg те дивљачи са коефицијентом 3 за женке и младунце, док се за 
мужјаке на тако утврђену цену додаје још 50% цене процењене вредности одстрела дивљачи са 
трофејом. 
-Цена ухваћене живе ситне дивљачи утврђује се за целу јединку, множењем обједињене цене за 
одстрел и месо те дивљачи са коефицијентом 2, изузев дивљачи која је узгојена на вештачки 
начин, чију цену директно одређује узгајивачу, а на основу стања на тржишту. 
 
ПРИМЕНА ЦЕНОВНИКА 
Овај ценовника  почиње да се примењује почев од 01.04.2021.године, а односи се на нову ловну 
2021/2022. годину. 
Даном почетка примене овог ценовника престаје да важи ценовник донет дана 30.03.2020.године 
за ловну 2020/2021.годину. 
 
 
 
 

Београд 01.04.2022.                                                                                                                  
 


