ЦЕНОВНИК ЗА ЛОВ И НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ У ЛОВИШТУ
I Цене одстрела дивљачи и меса одстрељене дивљачи
Одстрел вепра у појединачном лову са трофејом:

1
2
3
4
5
6

Вепар ( Sus scrofa L.)
трофеј до 14,9 цм
Од 15,0 цм до 17,9 цм
Од 18,0 цм до 19,9 цм
Од 20,0 цм до 21,9 цм
Од 22,0 цм до 23,9 цм
преко 24,0 цм

дин.
10.300,00
20.600,00
30.900,00
51.500,00
92.700,00
144.200,00

дин./мм
+0,00/мм
+0,00/мм
+1.030,00/мм
+2.060,00/мм
+2.575,00/мм
+3.090,00/мм

Трофеј који има мерне елементе оцењује се по формули CIC-а.
Обрачун се врши на основу средње дужине трофеја из обрасца трофејног листа.
Одстрел крмаче и подмлатка са бруто тежином до 50 кг = 1.030,00 дин.
Одстрел крмаче и подмлатка са бруто тежином преко 50кг = 2.060,00 дин.
Цена меса у кожи (без утробе) = 124,00 дин по 1 кг.
Одстрел срндаћа са трофејом:

1
2
3
4
5
6
7
8

Срндаћ (Capreolus capreolus L.)
трофеј до 249,0 гр
Од 250,0 гр до 299,0 гр
Од 300,0 гр до 349,0 гр
Од 350,0 гр до 399,0 гр
Од 400,0 гр до 449,0 гр
Од 450,0 гр до 499,0 гр
Од 500,0 гр до 549,0 гр
преко 550,0 гр

дин
10.300,00
15.450,00
20.600,00
41.200,00
72,100,00
108.150,00
154.500,00
231.750,00

дин/1 гр.
+0,00/1 гр
+0,00/1 гр
+412,00/1 гр
+618,00/1 гр
+721,00/1 гр
+927,00/1 гр
+1.545,00/1 гр
+3.090,00/1 гр

Трофеј који има мерне елементе оцењује се по формули CIC-а. Обрачун се врши након 24 часа од откувавања,
на основу бруто тежине (тежина трофеја са лобањом и горњом вилицом без сечења) из обрасца трофејног
листа уз одузимање 90 гр. Уколико се наплата врши пре истека 24 часа од откувавања и избељивања,бруто
тежина може се умањити за 10%.
Цена одстрела срне износи 2.060,00 дин., а ланета = 1.030,00 дин .
Цена меса у кожи (без главе ,утробе и ногу) = 412,00 дин. за 1 кг.
Одстрел ситне дивљачи:
1
2

Зец
Дивљи голуб гривњаш

3.399,00дин.
618,00дин.

Одстрел звери:
1
2
3
4
5
6

Вук
Шакал
Дивља мачка
Лисица
Јазавац
Куна белица , Куна златица

1. Одстрел крупне и ситне дивљачи ,лов из чеке, наплаћује се 20% више.

10.300,00 дин
3.399,00 дин
2.060,00 дин
2.060,00 дин
1.133,00 дин
1.133,00 дин

II Цене услуга у лову:
1

2

Организација лова са обрадом и оцењивањем трофеја
крупне дивљачи,осим јелена европског,по ловцу и једној
пријави лова
Организација лова по ловцу и једној пријави лова

3

Стручни пратилац / пратилац за (ино ловца)

4

Тумач преводилац

дневно

2.500,00дин

5

Коришћење возила

дневно

5.000,00дин

6

Коришћење трактора(корпа,приколица)

дневно

4.000,00дин

7

Погонич – носач (најмање 1 на 3 ловца)

дневно

2.000,00дин

8

Изнајмљивање ловачког пса

дневно

1.000,00дин

9

Организација обуке ловачког пса

по сату

400,00дин

10

Коришћење ловачке куће без струје у ловишту

дневно

1.750,00дин

једнократно
дневно

3.000,00дин
600,00дин

по изласку

1.000,00дин

III Цене живе дивљачи
1.Цена живе крупне дивљачи утврђује се на основу тежине,множењем цене меса по 1 кг живе дивљачи
коефицијентом 3 за женке и младунце, док се за мужјаке, на тако утврђену цену, додаје 50% цене процењене
вредности одстрела дивљачи са трофејом.
2.Цена живе ситне дивљачи утврђује се за целу јединку, множењем цене из поглавља I -одстрел и цела јединка
у кожи или перју,коефицијентом 2.
3.Цене живе ситне дивљачи не односе се на дивљач из вештаче производње.
Цене у ценовнику су без обрачунатог ПДВ-а.

