
ИНФОРМАЦИЈА О СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ У ЛОВНОЈ 2013/2014. ГОДИНЕ 
 

 

Дана 04. октобра 2013. године, Решењем број 119-01-00469/2013-10 образована 

је комисија са задатком да изврши преглед приспелих програма и пројеката по 

Конкурсу за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије 

у ловној 2013/2014. године („Службени гласник РС”, број: 76/13, у даљем тексту: 

Конкурс).  

За чланове Комисије одређени су: 

1) Слободан Стефановић, председник, 

2) Миодраг Стрнад, члан 

3) Предраг Ћировић, члан 

4) Богдан Летица, члан 

5) Душица Усановић, члан и 

6) Ведрана Лаловић, члан.  

Комисија је добила задатак да утврди да ли приспели захтеви, програми и 

пројекти испуњавају услове из тач. II - V Конкурса.  

Комисије је дана 15. октобра 2013. године извршила прописане задатке. 

Комисија је сачинила записник о извршеном стручном прегледу приспелих 

захтева, програма и пројеката за поједине врсте посла са предлогом за уговарање, у 

складу са стањем у Буџету Републике Србије. 

 

ВИДОВИ РАДА: 

У складу са чланом 79. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, 

број: 18/10), расписан је конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој 

ловства Републике Србије у ловној 2013/2014. години, у износу од 70.000.000 динара, 

објављен у  „Службеном гласнику РС”, број: 76/13, за следеће видове рада: 

1) програм изградње или адаптације објеката за привремено складиштење 

одстрељене дивљачи на стратешки и функционално значајним локацијама; 

2) унапређење пријема и дистрибуције свих информација важних за делатност 

ловства, путем помоћи корисницима ловишта у техничком опремању 

рачунарима са интернет конекцијом; 

3) пројекте и програме за развој ловства  који се односе на: 

 утврђивање методологија бонитирања и израде динамике развоја популације 

ловостајем заштићених врста дивљачи; 

 утврђивање методологија мониторинга дивљачи и станишта; 

 формирање информационог система у ловству;    

 генетичка истраживања у ловству (ловостајем заштићене крупне врсте 

дивљачи); 



 унапређење стања ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у ловиштима 

Србије;  

 унапређење стања ловостајем заштићених врста ситне  дивљачи у ловиштима 

Србије;   

 управљање популацијама ловостајем заштићених врста звери;   

 изградња узгајалишта или прихватилишта за ловостајем заштићене врсте  

крупне  дивљачи; 

 унапређење ловно-туристичке понуде у руралним срединама; 

 унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз 

информисање и едукацију.  

 

КРИТЕРИЈУМИ: 

Комисија је, приликом извршења прегледа конкурсне документације, као основ 

за оцену пријава (конкурсне документације), осим услова прописаних Конкурсом,  

користила и критеријуме дефинисане чланом 10. Инструкције директора Управе за 

шуме о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава Буџетског 

фонда за развој ловства Републике Србије, који гласи:  

„Критеријуми за оцену пријава (конкурсне документације) су нарочито:  

- квалитет поднете конкурсне документације (пројектни/програмски задаци, циљеви, 

очекивани ефекти, научно-стручна и/или техничко-технолошка документација и сл.), 

- техничка и кадровска опремљеност Подносиоца Пријаве за врсту посла за коју конкурише; 

- усаглашеност планираних активности по програму/пројекту са Законом о дивљачи и 

ловству, Стратегијом развоја ловства, правилницима и планским документима у ловству; 

- сврсисходност, рационалност и економичност планираних активности по 

програму/пројекту; 

- цена реализације  програма/пројекта, 

- рок израде који је Подносилац Пријаве навео за завршетак посла (вида рада) за који 

конкурише.  

Конкурсна комисија коју образује директор Управе за шуме задржава право да 

Подносиоцу Пријаве који испуњава основне конкурсне услове затражи и допунске информације 

везане искључиво за стручна питања. 

За послове (видове рада) већег обима или од стратешког значаја за развој ловства 

конкурсна комисија има право да изабере и два или више подносиоца пријаве који испуњавају 

задате критеријуме. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се одбацују. 

У припреми Конкурса за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства 

Републике Србије у ловној 2013/2014. години, Комисија се руководила и 

критеријумима који проистичу како из постојећег правног оквира, тако и из потреба и 

захтева ловне струке.  

 

 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА: 

 

На основу горе наведеног, Комисија је извршила преглед свих конкурсних 

пријава: 

Р. 

бр. 
Подносилац Назив пројекта 

Захтевани 

износ у дин. 

1 Шум. фак. Београд (Гоч) Управљање популацијама ловостајем заштићених врста звери 300,834.92 

2 ЛУ Ниш, Ниш 
Мониторинг популације пољске јаребице (Perdix perdix L.) у ловишту 

,,Нишава” 
2,000,000.00 

3 ЛУ Фазан, Врање 
Програм унапређења стања пољске јаребице у ловишту ,,Јужна 

Морава” 
710,000.00 

4 
ЛУ Сребрница, 

Страгари 

Мониторинг стања и унапређења популационих особина јелена 

лопатара и муфлона у ловишту ,,Сребрница” 
850,000.00 

5 
Serbian pure nature, 

Београд 

Утврђивање методологије интегралног мониторинга гајених врста 

крупне дивљачи у Републици Србији 
3,250,000.00 

6 
ЛУ Књажевац, 

Књажевац 

Програм унапређења станишта и прехрамбених услова за јеленску 

дивљач на Старој Планини 
1,025,000.00 

7 
ЛУ Минићево, 

Минићево 
Програм за унапређење прехрамбених услова за јеленску дивљач 107,875.00 

8 ПМФ Крагујевац 

Адаптивни (морфолошки и генетички) потенцијал у природним 

популацијама срне и дивокозе и предлог мера ловног газдовања у 

складу са популационом динамиком 

2,000,000.00 

9 Пољ. фак. Нови Сад 

Пројекат публиковања едукативног материјала са другог 

Међународног симпозијума о ловству ,,Савремени аспекти одрживог 

газдовања популацијама дивљачи” 

625,000.00 

10 Шум. фак. Београд 
Истраживање реинтродукција јеленске дивљачи у Србији и 

унапређење газдовања новонасталим популацијама 
2,000,000.00 

11 
Serbian pure nature, 

Београд 

Оптимизација намене простора и утврђивање методологије 

бонитирања станишта ловних врста дивљачи 
3,950,000.00 

12 
ЛУ Минићево, 

Минићево 
Пројекат обучености паса трагача по крви у Тимочкој Крајини 500,000.00 

13 
ЛУ Шумадија, 

Крагујевац 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне дивљачи у 

ловишту ,,Шумадија” кроз организовање и спровођење њиховог 

интензивнијег мониторинга и мониторинга њихових станишта 

694,872.00 

14 ЛУ Фазан, Врање 
Програм - пројекат за унапређење ловостајем заштићених врста звери 

у ловиштима Србије 
270,000.00 

15 ЛУ Рашка, Рашка 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне ловостајем 

заштићене дивљачи у ловишту ,,Зимовник” кроз организовање и 

спровођење њиховог интензивнијег мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400,000.00 

16 ЛУ Врхови, Сјеница 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне ловостајем 

заштићене дивљачи у ловишту ,,Царичин град” кроз организовање и 

спровођење њиховог интензивнијег мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400,000.00 

17 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 
Програм за изградњу високе стабилне топле чеке 222,000.00 

18 ЛУ Баљевац, Баљевац 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне ловостајем 

заштићене дивљачи у ловишту ,,Јошаница” кроз организовање и 

спровођење њиховог интензивнијег мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400,000.00 

19 Пољ. фак. Београд 
Утврђивање методологије мониторинга зеца у различитим станишним 

условима Србије 
1,580,150.00 

20 Пољ. фак. Београд 
Одређивање адекватних метода за мониторинг срна у различитим 

станишним условима Србије 
1,422,312.50 

21 

Ловачки савез 

Војводине, Војвођански 

ловац, Нови Сад 

Утврђивање методологија бонитирања и израде динамике развоја 

популације ловостајем заштићених врста дивљачи 
396,000.00 

22 
Ловачи савез Србије, 

Београд 

Пројекат ловно еколошког неговања природе наших ловишта у циљу 

повратка здраве животне средине и одговорног односа према природи 
3,068,000.00 

23 
Ловачи савез Србије, 

Београд 

Информациони систем у ловству Србије - српски информативни 

систем ,,ВИД” 
3,770,000.00 

24 
Serbian pure nature, 

Београд 
Формирање информационог система у ловству 3,890,000.00 



25 ABC soft, Вршац Формирање информационог система ловства Србије 15300 € 

26 ЛУ Јагодина, Јагодина Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 350,000.00 

27 
ЛУ Минићево, 

Минићево 
Програм за унапређење заштићених врста звери у ловиштима Србије 300,000.00 

28 
ЛУ Владан Милошевић, 

Кнић 

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту ,,Гружа” кроз подизање ловно-техничких и ловно-

узгојних објеката на његовој територији 

700,544.00 

29 
ЛУ Владан Милошевић, 

Кнић 

Побољшање газдовања ловостајем заштићене и трајно заштићене 

дивљачи и развој ловног туризма на Гружанском језеру кроз 

унапређење ловно-узгојне и ловно-техничке базе дела ловишта у 

околини и на самом језеру 

779,999.00 

30 ЛУ Салаш, Салаш 
Програм - пројекат изградње топле чеке за лов предатора са 

хранилиштем 
200,243.00 

31 
ЛУ Милета Полић Бата, 

Љубовија 

Програм - пројекат изградње чеке затвореног типа за лов крупне 

дивљачи са хранилиштем 
675,000.00 

32 ЛУ Срндаћ, Житковац 
Програм - пројекат за унапређење ловостајем заштићених врста звери 

у ловиштима Србије 
200,000.00 

33 
ЛУ Хајдук Вељко, 

Ћићевац 

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту ,,Мојсињске планине” кроз подизање ловно-

техничких и ловно-узгојних објеката на његовој територији 

700,544.00 

34 

ЛУ Вој. Милан 

Обреновић, 

Г.Милановац 

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту ,,Таково” кроз подизање ловно-техничких и 

ловно-узгојних објеката на његовој територији 

808,000.00 

35 
ЛУ Крушевац, 

Крушевац 

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту ,,Расина” кроз подизање ловно-техничких и 

ловно-узгојних објеката на његовој територији 

700,544.00 

36 ЛУ Бељаница, Ресавица 

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту ,,Орловица” кроз подизање ловно-техничких и 

ловно-узгојних објеката на његовој територији 

700,544.00 

37 
ЛУ Жупа, 

Александровац 

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту ,,Жупа” кроз подизање ловно-техничких и ловно-

узгојних објеката на његовој територији 

700,544.00 

38 ЛУ Краљево, Краљево 

Изградња и уређење објекта намењеног едукацији ловаца, ловних 

радника, ученика и студената и спровођењу других послова 

корисника ловишта ,,Ибар” и ,,Студеница” предвиђених Законом о 

дивљачи и ловству и пратећим правилницима 

1,395,840.00 

39 ЛУ Соко, Сокобања 
Програм - пројекат за унапређење ловостајем заштићених врста звери 

у ловиштима Србије 
200,000.00 

40 

ЛУ Зец Велики 

Поповић, Велики 

Поповић 

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем заштићене 

дивљачи и управљање зверима у ловишту ,,Облогар” кроз подизање 

ловно-техничких и ловно-узгојних објеката 

173,204.00 

41 ЛУ Бошњаце, Бошњаце 
Унапређење стања ловостајем заштићених врста крупне дивљачи и 

пољске јаребице у ловишту ,,Бошњачко брдо” 
86,400.00 

42 ЛУ Параћин, Параћин 
Унапређење стања ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у 

ловиштима Србије и развој ловног туризма у руралним срединама 
700,544.00 

43 ЛУ Златибор, Чајетина 
Пројекат изградње вишенаменског ограђеног дела ловишта за обуку 

паса ВИ ФЦИ групе и туристичку понуду одстрела дивљих свиња 
1,701,500.00 

44 
ЛУ Књаз Милош, 

Пожега 

Повећање бројности фонда фазанске дивљачи и побољшање њених 

популационих особина кроз установљење инкубаторске станице у 

ловишту ,,Милошево” и покретање вештачке производње ове 

дивљачи 

1,870,055.00 

45 ЛУ Јелен, Тутин Пројекат и програм за управљање популацијом вука 833,312.70 

46 ЛУ Фазан, Владимирци Израда 30 појилишта за крупну дивљач у ловишту 561,600.00 

47 ЛУ Јединство, Елемир Изградња хранилишта за дивљач, појилишта и чеке 596,500.00 

48 
ЛУ Шумадија, 

Крагујевац 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне ловостајем 

заштићене дивљачи у ловишту ,,Лепеница” кроз подизање ловно-

техничких и ловно-узгојних објеката на његовој територији 

977,323.00 

49 ЛУ Фазан, Владимирци Изградња прихватилишта за ситну дивљач са пратећим објектима 3,484,140.00 

50 
ЛУ Чемерница, 

Ивањица 
Управљање популацијама ловостајем заштићених врста звери 833,312.70 



51 
Ловачи савез Србије, 

Београд (ЈЕЛЕН) 

 Пројекат ,,Приручник за обуку оцењивања трофеја дивљачи”, 

приручник за едукацију, обуку, припрему полагања и полагање 

испита за оцењивање трофеја најраспрострањенијих врста дивљачи у 

Србији 

570,000.00 

52 
Ловачки савез КиМ, 

Косовска Митровица 

Унапређење ловства кроз континуирану едукацију и информисање 

ловаца и ловних радника у ловачким удружењима Ловачког савеза 

КиМ 

1,090,100.00 

53 
Ловачки савез КиМ, 

Косовска Митровица 

Заштита и унапређење популација трајно заштићене дивљачи и њених 

станишта на територији АП КиМ кроз едукацију ловаца, ловних 

радника и неловачке популације 

566,500.00 

54 

Ловачки савез 

Централне Србије, 

Крагујевац 

Усаглашавање традиционалних и савремених захтева у ловству путем 

континуиране едукације и информисања ловаца и ловних радника - 

наставак пројекта 

2,200,000.00 

55 ЛУ Златибор, Чајетина 
Пројекат вишенаменског образовног центра за упознавање и 

проучавање природе и ловства (прва фаза) 
12,280,000.00 

56 

Ловачки савез 

Војводине, Војвођански 

ловац, Нови Сад 

Унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз 

информисање и едукацију 
347,000.00 

57 

Удружење Српско-

Румунског пријатељства 

ловаца ,,Ризница” из 

Лужнице 

Едукација ловаца у Србији и унапређење односа ловаца Србије и 

Румуније путем објављивања издања ,,Добар поглед - ловачки 

календар” 

300,000.00 

58 БИМБРОС, Београд 
Документарни филмови: ,,Узгој опстанак и насељавање јеленске 

дивљачи” и ,,Унапређење и значај ловства у Србији” 
890,000.00 

59 
ЛОРИСТ, Нови Сад - 

Петроварадин 
Образовање кадрова у ловству 1,300,000.00 

60 
Ловачи савез Србије, 

Београд 
Едукација ловачког подмлатка ,,Мала ловачка школа” 1,350,000.00 

61 
Ловачи савез Србије, 

Београд 

Пројекат информативног ловачког водича кроз ловишта Србије са 

аспекта формирања и афирмисања атрактивног ловно туристичког 

производа - Нови ловно туристички потенцијали ловишта Србије 

2,860,000.00 

62 
Ловачи савез Србије, 

Београд 

Едукација у ловном стрељаштву путем извођења куп и лига система 

такмичења у Ловачком савезу Србије у ловној 2013/14. години 
1,118,700.00 

63 
Ловачи савез Србије, 

Београд (ЈЕЛЕН) 

 Пројекат ,,Бонитирање ловишта” треће издање, методологија 

бонитирања ловишта и израде динамике развоја популације 

ловостајем заштићених врста дивљачи 

1,140,000.00 

64 
Ловачки савез КиМ, 

Косовска Митровица 

Усаглашавање традиционалних и савремених захтева у ловству путем 

континуиране едукације и информисања ловаца и ловних радника 
4,000,700.00 

65 

Ловачки савез 

Централне Србије, 

Крагујевац 

Популаризација ловства и ловног туризма на територији Централне 

Србије путем организовања сајмова са ловном тематиком и 

континуиране промоције у дневној штампи и другим штампаним и 

електронским медијима 

704,999.99 

66 

Удружење шумарских и 

ловних радника Србије, 

шума и лов, Београд 

Лов и коришћење уловљене дивљачи - ПРИРУЧНИК 631,445.80 

67 ЛУ Соко, Врњачка Бања 
Побољшање општег стања у ловству Централне Србије кроз 

континуирану едукацију и информисање ловаца и ловних радника 
2,150,300.00 

68 ЈП Србијашуме, Београд 
Изградња ограђеног узгајалишта за дивљу свињу у ловишту ,,Јужни 

Кучај IV” 
23,271,156.00 

69 
ЛУ Алекса Дејовић, 

Ужице 

Повећање броја дивљих свиња и побољшање популационих особина 

популације ове дивљачи кроз установљење и изградњу узгајалишта 

дивље свиње ,,Володер” у ловишту ,,Ђетиња” 

4,351,505.48 

70 ЛУ Карађорђе, Топола Пројекат узгајалишта за дивље свиње (Sus scrofa L.) ,,Звезда” 4,259,096.00 

71 
ЛУ Владан Милошевић, 

Кнић 

Повећање броја дивљих свиња и побољшање популационих особина 

популације ове дивљачи кроз установљење и изградњу сталног 

прихватилишта - репро центра у ловишту ,,Гружа” 

2,100,014.40 

72 
Вршачки ритови д.о.о. , 

Вршац 
Ограђивање дела ловишта за интензивно гајење дивљих свиња 7,800,000.00 

73 ЛУ Сента, Сента 

Унапређење газдовања популацијом фазанске дивљачи у ловишту 

,,Сенћански салаши” кроз установљење и изградњу сталног 

прихватилишта - волијере 

629,469.00 

74 
ЛУ Јасеница Југ, 

Смедеревска Паланка 

Унапређење газдовања популацијом фазанске дивљачи у ловишту 

,,Доња Јасеница” кроз установљење и изградњу сталног 

прихватилишта - волијере 

503,469.00 



75 
ЛУ Црни Врх 1955, 

Бунар 

Побољшање газдовања ловостајем заштићене дивљачи у ловишту 

Црни врх кроз уношење и насељавање зеца у ловиште 
2,135,800.00 

76 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 
Програм насељавања зеца у ловиште ,,Лим” 520,000.00 

77 
ЛУ Тића Миловановић, 

Ваљевска Каменица 
Програм насељавања зеца у ловиште ,,Јелина бреза” 1,578,250.00 

78 
ЛУ Варовнице, 

Младеновац 

Програм ревитализације популације дивљег зеца у ловишту ЛУ 

,,Варовнице” Младеновац 
3,288,950.00 

79 ЛУ Краљево, Краљево 

Побољшање популационих особина дивљег зеца (Lepus europaeus) у 

ловиштима ,,Ибар” и ,,Студеница” кроз установљење узгајалишта 

зеца - вештачке производње 

749,132.00 

80 ЛУ Драгачево, Гуча 
Унапређење популације мрког медведа (Ursus arctos) кроз побољшање 

станишних услова у ловишту ,,Драгачево” 
320,000.00 

81 ЛУ Драгачево, Гуча Програм уношења дивље свиње у ловиште ,,Драгачево” Гуча 5,515,933.53 

82 
ЛУ Алекса Дејовић, 

Ужице 
Програм насељавања зеца (Lepus europaeus Pall.) у ловиште ,,Ђетиња” 2,110,360.00 

83 
ЛУ Војвода Мишић, 

Мионица 
Уношење фазана у ловиште ,,Рибница” 452,728.00 

84 
ЛУ Манојловце, 

Манојловце 

Програм унапређења стања ловостајем заштићених врста ситне 

дивљачи у ловишту ,,Кутлавица” - ловна врста фазан 
152,993.25 

85 
ЈП Борјак, Врњачка 

Бања 
Пројекат подизања прихватилишта за срнећу дивљач 1,018,200.00 

86 ЛУ Панчево, Панчево 
Програм покретања производње дивљих свиња у репро центру 

ловачког удружења Панчево из Панчева 
3,249,654.00 

87 
Fieldsport 

Шушара,Вршац 

Програм покретања производње фазанске дивљачи у јавно приватном 

партнерству ловачких удружења ,,Шумадија” из Крагујевца и ЛУ 

,,Београд” 

6,478,572.00 

88 
Fieldsport 

Шушара,Вршац 

Реинтродукција пољске јаребице у ловиштима Србије кроз програм 

увоза матичног јата 
28,971,120.00 

89 
ЛУ Књаз Милош, 

Пожега 

Побољшање популационих особина дивљег зеца (Лепус еуропаеус) у 

ловишту ,,Милошево” кроз установљење узгајалишта зеца - вештачке 

производње 

749,132.00 

90 
ЛУ Фазан-Седларе, 

Седларе 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 120,000.00 

91 ЛУ Тамнава, Уб Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 3,500,000.00 

92 ЛУ Краљевица, Зајечар Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 938,653.50 

93 
ЛУ Жупа, 

Александровац 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 745,530.00 

94 ЛУ Врла, Сурдулица Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 1,343,108.50 

95 ЛУ Соко, Бајина Башта Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 957,098.00 

96 ЛУ Морава, Ћуприја Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 178,797.16 

97 
ЛУ Војвода Миленко, 

Пожаревац 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 347,349.50 

98 
ЛУ Војник, Београд - 

Земун 
Изградња и опремање бунара и појилишта у ловишту ,,Никинци” 187,000.00 

99 ЛУ Фазан, Владимирци Инвестиционо одржавање ловачког дома 3,754,560.00 

100 
ЛУ Јован Шербановић, 

Жагубица 
Изградња ловачког дома у Жагубици 3,767,110.00 

101 ЈП Србијашуме, Београд 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи (Ш.Г. 

Пирот) 
2,291,775.00 

102 ЈП Србијашуме, Београд 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 

(Ш.Г.Куршумлија) 
2,204,025.00 

103 ЈП Србијашуме, Београд 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 

(Ш.Г.Лозница) 
2,055,675.00 

104 ЈП Србијашуме, Београд 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 

(Ш.Г.Бољевац) 
2,052,562.50 

105 ЈП Србијашуме, Београд 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи (Ш.Г. 

Лесковац) 
1,828,046.25 



106 ЈП Србијашуме, Београд 
Набавка и уградња соларних панела за производњу електричне 

енергије у ловачкој колиби ,,Три Штубеја” 
754,560.00 

107 НП Фрушка Гора Инвестиционо одржавање ловачке куће - Ворово 3,832,110.00 

108 ЛУ Градиште, Рача Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 1,120,445.00 

109 
ЛУ Мика Брада, 

Свилајнац 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 515,000.00 

110 ЛУ Морава, Жабари Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 163,000.00 

111 
ЛУ Шумадија , 

Друговац 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 2,160,975.00 

112 
ЛУ Владан Милошевић, 

Кнић 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 710,928.17 

113 
ЛУ Миленко Хаџић, 

Сврљиг 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 449,850.00 

114 ЛУ Крупањ, Крупањ Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 482,580.00 

115 ЈП Србијашуме, Београд 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи (Ш.Г. 

Крагујевац) 
2,327,775.00 

116 ЛУ Тимок, Мали Извор Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 432,900.00 

117 
ЛУ Горња Ресава, 

Деспотовац 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 91,000.00 

118 
ЛУ Букуља, 

Аранђеловац 
Објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи 350,000.00 

119 
ЛУ Војвода Миленко, 

Пожаревац 
Адаптација ловачког дома на Табани 694,699.00 

120 Шум. фак. Београд (Гоч) Рачунари са интернет конекцијом 39,920.84 

121 ЛУ Заплање, Гаџин Хан Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

122 ЛУ Параћин, Параћин Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

123 
ЛУ Крушевац, 

Крушевац 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

124 
ЛУ Фазан-Седларе, 

Седларе 
Рачунари са интернет конекцијом 37,699.00 

125 ЛУ Бељаница, Ресавица Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

126 ЛУ Драгачево, Гуча Рачунари са интернет конекцијом 39,989.00 

127 ЛУ Прибој, Прибој Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

128 ЛУ Јагодина, Јагодина Рачунари са интернет конекцијом 33,989.50 

129 ЛУ Колубара, Лазаревац Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

130 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 
Рачунари са интернет конекцијом 39,847.00 

131 ЛУ Понишавље, Пирот Рачунари са интернет конекцијом 39,880.00 

132 
ЛУ Војвода Мишић, 

Мионица 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

133 ЛУ Фазан, Владимирци Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

134 ЛУ Топлица, Дољевац Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

135 ЛУ Тимок, Мали Извор Рачунари са интернет конекцијом 38,989.00 

136 ЛУ Вршка Чука, Грљан Рачунари са интернет конекцијом 38,989.00 

137 ЛУ Баљевац, Баљевац Рачунари са интернет конекцијом 34,999.00 

138 
ЛУ Горња Ресава, 

Деспотовац 
Рачунари са интернет конекцијом 35,780.00 



139 
ЛУ Браћа Недић, 

Ваљево 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

140 
ЛУ Миленко Павловић 

Пилот, Осечина 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

141 
ЛУ Књаз Милош, 

Пожега 
Рачунари са интернет конекцијом 38,999.00 

142 
ЛУ Шумадија, 

Крагујевац 
Рачунари са интернет конекцијом 39,989.00 

143 ЛУ Чачак, Чачак Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

144 ЛУ Фазан, Врање Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

145 
ЛУ Владан Милошевић, 

Кнић 
Рачунари са интернет конекцијом 39,989.00 

146 ЛУ Крилаш, Ћовдин Рачунари са интернет конекцијом 34,650.00 

147 
ЛУ Жупа, 

Александровац 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

148 
ЛУ Сребрница, 

Страгари 
Рачунари са интернет конекцијом 39,989.00 

149 
ЛУ Јастреб, Бела 

Паланка 
Рачунари са интернет конекцијом 39,719.00 

150 
ЛУ Варовнице, 

Младеновац 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

151 
ЛУ Јован Шербановић, 

Жагубица 
Рачунари са интернет конекцијом 31,990.00 

152 
ЛУ Манојловце, 

Манојловце 
Рачунари са интернет конекцијом 37,297.00 

153 
ЛУ Црни Врх, Мали 

Зворник 
Рачунари са интернет конекцијом 39,688.00 

154 
ЛУ Бранко Ђоновић, 

Ариље 
Рачунари са интернет конекцијом 39,050.00 

155 
ЛУ Раде Јоксић, 

Јежевица 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

156 

ЛУ Зец Велики 

Поповић, Велики 

Поповић 

Рачунари са интернет конекцијом 39,780.00 

157 ЛУ Морава, Жабари Рачунари са интернет конекцијом 36,689.00 

158 
ЛУ Мирко Трифуновић, 

Александровац 
Рачунари са интернет конекцијом 36,689.00 

159 ЛУ Ресава, Пољана Рачунари са интернет конекцијом 31,990.00 

160 

ЛУ Вој. Милан 

Обреновић, 

Г.Милановац 

Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

161 
ЛУ Радиша Поштић, 

Мрчајевци 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

162 ЛУ Салаш, Салаш Рачунари са интернет конекцијом 39,959.00 

163 
ЛУ Велики Извор, 

Велики Извор 
Рачунари са интернет конекцијом 39,959.00 

164 ЈП Србијашуме, Београд Рачунари са интернет конекцијом (44 програма) 1,738,000.00 

165 
ЈП Борјак, Врњачка 

Бања 
Рачунари са интернет конекцијом 40,000.00 

166 ЛУ Гучево, Лозница Рачунари са интернет конекцијом 37,499.00 

167 
ЛУ Млава, Мало 

Црниће 
Рачунари са интернет конекцијом 39,950.00 

168 ЛУ Београд, Београд Рачунари са интернет конекцијом 24,300.00 

СВЕГА 
231.710.388,19 

и 15300е 

 

 



РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 
Врста програма / пројекта 

 

I  

Стручни пројекти и програми за праћење, развој и 

унапређење стања  дивљачи и њихових станишта  

154,267,272.48 

+    15,300е 

II Објекти  40,357,112.58 

III Едукација и информисање 33,499,745.79 

IV Рачунари  3,586,257.34 

 
С В Е Г А: 231.710.388,19 и 15300е 

 

РАД КОМИСИЈЕ: 

1. Комисија је, сходно напред наведеним критеријумима, одбацила све 

неблаговремено достављене и непотпуне пријаве, по следећем: 

Р.

б. 
Подносилац 

Назив  

пројекта/програма 

Захтеван 

износ 
Разлог одбијања 

1 

Пољопривредни 

факултет, 
Београд 

Утврђивање 

методологије 

мониторинга зеца у 
различитим станишним 

условима Србије 

1.580.150,00 

Пројектни циљ не нуди конкретна решења, а уочeна је и веза са  већ 

реализованим пројектима: Газдовање популацијом зеца (Lepus 
еuropaeus Pall.) у Србији (финансиран од стране Министарства 

просвете и науке РС), Испитивање прираста зеца у ловиштима 

централне Србије (финансиран од стране овог Министарства), 
Истраживање стања популације зеца у ловиштима централне Србије и 

Пребројавање зечева ноћу уз помоћ рефлектора: анализа 

алтернативног и традиционалног метода (објављени у Зборнику 
радова са 2. Међународног симпозијума о ловству у Новом Саду). 

2 

Пољопривредни 

факултет, 
Београд 

Одређивање адекватних 

метода за мониторинг 

срна у  различитим 
станишним условима 

Србије 

1.422.312,50 

Пројектом се не може постићи сврха, обзиром на ниво поузданости 

података, који се добијају при реализацији пројеката, а пројектни циљ 
не нуди конкретна решења. Недостатак је и што се пројекат односи  

само за једну ловостајем заштићену крупну врсту дивљачи, премда се 

ради о утврђивању методологије мониторинга. 
 

3 

Ловачки савез 

Војводине, Нови 
Сад 

(Војвођански 

ловац) 

Утврђивање 

методологије 

бонитирања и израде 
динамике развоја 

популације  ловостајем 

заштићених врста 
дивљачи 

396.000,00 
Методологија не нуди нова решења, већ се заснива на досадашњем 

моделу, који никада није прихваћен као званична методологија. 

4 
Ловачки савез 
Србије, Београд 

Пројекат ловно-

еколошког неговања 
природе наших ловишта 

у циљу повратка здраве 

животне средине и 
одговорног односа према 

природи 

3.068.000,00 
Пројекат није намењен развоју ловног газдовања већ заштити 
животне средине и као такав није у складу са условима конкурса. 

5 
Ловачки савез 

Србије, Београд 

Информациони систем у 

ловству Србије -српски 

информативни систем 

,,ВИД” 

3.770.000,00 

Садржина пројекта је декларативне природе, без приказа конкретног 
модела успостављања ИС у ловству. Без обзира на изузетан значај 

самог пројекта, ни приказана кадровска оспособљеност није 

адекватна, обзиром да у пројекту не учествују стручна лица из 
области информатике.  

6 
Serbian pure 
nature, Београд 

Формирање 

информационог система 

у ловству 

3.890.000,00 

Без обзира што је пројекат од изузетног значаја за формирање 

Централне базе података и што су активности у реализацији пројекта 
дате детаљно и пројекат карактерише стручна кадровска 

компетентност, исти није ближе дефинисао услове одржавања 

система што може представљати потенцијални проблем за будућег 
администратора и кориснике ИС. 

 

7 
АБЦ софт, 

Вршац 

Формирање 
информационог система 

у ловству Србије 

15300 € 

Без обзира што је пројекат од изузетног значаја за ловство Србије и 
што за његову реализацију постоји стручна кадровска компетентност, 

исти условљава трајно финансирање подносиоца захтева у току 

његовог коришћења, што представља знатно финансијско оптерећење 
за будућег администратора и кориснике ИС.  

 

8 
Ловачки савез 

Србије, Београд 

Едукација у ловном 

стрељаштву путем 

извођења куп и лига 

система такмичења у 

Ловачком савезу Србије 
у ловној 2013/14. години 

1.118.700,00 

По пројекту, приликом извођења куп- и лига- система такмичења, у 

њима могу учествовати већ едуковани такмичари. Пројекат не 

предвиђа да би куп- и лига- систем такмичења требало организовати 

на целој територији Србије, већ само у оквиру  ЛСС. 



9 
Ловачки савез 
Србије, Београд 

(ЈЕЛЕН) 

Пројекат ,,Бонитирање 

ловишта” треће издање, 
методологија 

бонитирања ловишта и 

израде динамике развоја 
популације ловостајем 

заштићених врста 

дивљачи 

1.140.000,00 
Пројекат је базиран на већ постојећој методологији, при чему се чак и 
не конкурише за унапређење такве методологије већ за штампање 

трећег издања приручника. 

10 

Ловачки савез 

KиM, Косовска 
Митровица 

Усаглашавање 
традиционалних и 

савремених захтева у 

ловству путем 
континуиране едукације 

и информисања ловаца и 

ловних радника. 

4.000.700,00 
Активности у оквиру овог пројекта садржане су у  другом пројекту са 

којим је ЛСКиМ конкурисао. 

11 

Ловачки савез 

Централне 

Србије, 
Крагујевац 

Популаризација ловства 

и ловног туризма на 

територији централне 

Србије путем 

организовања сајмова са 

ловном тематиком, 
континуиране промоције 

у дневној штампи и 

другим штампаним и 
електронским медијима 

704.999,99 
На Конкурсу су пријављени пројекти чији су носиоци правна лица 
која се баве информисањем, промоцијама и медијима, а у овом 

случају ЛСЦС је у улози посредника. 

12 

Удружење 

шумарских и 
ловних радника 

Србије, ,,Шума и 

лов”, Београд 

Лов и коришћење 
уловљене дивљачи - 

приручник 

631.445,80 
Предложени пројекат не даје квалитативни помак ни у научно-
стручном ни у едукативном смислу, те се не може сматрати пројектом 

од посебног значаја за ловство.    

13 
ЛУ Соко, 
Врњачка Бања 

Побољшање општег 

стања у ловству 

централне Србије кроз 
континуирану едукацију 

и информисање ловаца и 

ловних радника 

2.150.300,00 

Овај пројекат одговара пројекту са којим конкурише ЛСЦС, чији је 

члан ЛУ ,,Соко,, из Врњачке Бање, те не треба давати средства из 

фонда за исту сврху . 

14 

ЛУ Војвода 

Мишић, 
Мионица 

Уношење фазана у 

ловиште ,,Рибница” 
452.728,00 

Пројекат није од посебног значаја за ловство. Комисија за разлику од 
овог, прихвата пројекте који су директно везани за унапређење гајења 

ове врсте дивљачи кроз подизање инкубаторских станица или 

узгајалишта/прихватилишта. 

15 
ЛУ Манојловце, 

Манојловце 

Програм унапређења 
стања ловостајем 

заштићених врста ситне 

дивљачи у ловишту 
,,Кутлавица” - ловна 

врста фазан 

152.993,25 

Пројекат није од посебног значаја за ловство. Комисија за разлику од 

овог, прихвата пројекте који су директно везани за унапређење гајења 

ове врсте дивљачи кроз подизање инкубаторских станица или 
узгајалишта/прихватилишта. 

16 
ЛУ Минићево, 
Минићево 

Програм за унапређење 

заштићених врста звери у 

ловиштима Србије 

300.000,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 
на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                 

-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                          
-уговор о давању права на газдовање ловиштем; 

17 

ЛУ Владан 

Милошевић, 
Кнић 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне и 
ситне ловостајем 

заштићене дивљачи у 

ловишту ,,Гружа” кроз 
подизање ловно-

техничких и ловно-

узгојних објеката на 
његовој територији 

700.544,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  
-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                    

-уговор о давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 
земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 

18 

ЛУ Владан 

Милошевић, 

Кнић 

Побољшање газдовања 

ловостајем заштићене и 
трајно заштићене 

дивљачи и развој ловног 

туризма на Гружанском 
језеру кроз унапређење 

ловно-узгојне и ловно-

техничке база дела 
ловишта у околини и на 

самом језеру 

779.999,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 
на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  

-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           
-уговор о давању права на газдовање ловиштем; 



19 
ЛУ Салаш, 
Салаш 

Програм - пројекат 

изградње топле чеке за 
лов предатора са 

хранилиштем 

200.243,00 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; 

20 

ЛУ Милета 

Полић Бата, 

Љубовија 

Програм - пројекат 

изградње чеке затвореног 
типа за лов крупне 

дивљачи са хранилиштем 

675.000,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 
на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  

-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           
-уговор о давању права на газдовање ловиштем; 

21 
ЛУ Срндаћ, 
Житковац 

Програм - пројекат за 

унапређење ловостајем 
заштићених врста звери у 

ловиштима Србије 

200.000,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 
на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  

-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           
-уговор о давању права на газдовање ловиштем; 

22 
ЛУ Хајдук 

Вељко, Ћићевац 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне 
ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту 

,,Мојсињске планине” 
кроз подизање ловно-

техничких и ловно-

узгојних објеката на 
његовој територији 

700.544,00 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; -
сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу 

подизати одређени објекти; 

23 

ЛУ Војвода 

Милан 

Обреновић, 
Горњи 

Милановац 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне 

ловостајем заштићене 
дивљачи у ловишту 

,,Таково” кроз подизање 
ловно-техничких и 

ловно-узгојних објеката 

на његовој територији 

808.000,00 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; -
сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу 

подизати одређени објекти; 

24 
ЛУ Крушевац, 
Крушевац 

Унапређење газдовања 
популацијама крупне 

ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту 
,,Расина” кроз подизање 

ловно-техничких и 

ловно-узгојних објеката 
на његовој територији 

700.544,00 

Непотпуна документација:  -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  

-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 
измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           

-уговор о давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 

земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 

25 
ЛУ Бељаница, 

Ресавица 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне 
ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту 

,,Орловица” кроз 
подизање ловно-

техничких и ловно-

узгојних објеката на 
његовој територији 

700.544,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  
-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           

-уговор о давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 
земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 

26 
ЛУ Жупа, 

Александровац 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне 

ловостајем заштићене 
дивљачи у ловишту 

,,Жупа” кроз подизање 
ловно-техничких и 

ловно-узгојних објеката 

на његовој територији 

700.544,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство; -извод из 
планског документа или доказ о покретању поступка за измене и 

допуне планског документа у вези предметних радњи;   -уговор о 
давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 

земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 

27 
ЛУ Краљево, 
Краљево 

Изградња и уређење 
објекта намењеној 

едукацији ловаца, ловних 

радника, ученика и 
студената и спровођење 

других послова 

корисника ловишта 
,,Ибар” и ,,Студеница” 

предвиђених Законом о 

дивљачи и ловству и 
пратећим правилницима 

1.395.840,00 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; 

28 
ЛУ Соко, 

Сокобања 

Програм - пројекат за 
унапређење ловостајем 

заштићених врста звери у 

ловиштима Србије 

200.000,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство; -извод из 
планског документа или доказ о покретању поступка за измене и 

допуне планског документа у вези предметних радњи; 

-уговор о давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 
земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 



29 

ЛУ Зец Велики 

Поповић, Велики 

Поповић 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне 
ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту 

,,Облогар” кроз подизање 
ловно-техничких и 

ловно-узгојних објеката 

173.204,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  

--извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 
измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           

-уговор о давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 

земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 

30 
ЛУ Бошњаце, 

Бошњаце 

Унапређење стања 

ловостајем заштићених 
врста крупне дивљачи и 

пољске јаребице у 

ловишту ,,Бошњачко 
брдо” 

86.400,00 

Непотпуна документација: -уговор о давању права на газдовање 

ловиштем;  -сагласност власника земљишта да се на његовој имовини 
могу подизати одређени објекти; 

31 
ЛУ Параћин, 

Параћин 

Унапређење стања 

ловостајем заштићених 
врста крупне дивљачи у 

ловиштима Србије и 

развој ловног туризма у 

руралним срединама 

700.544,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  
-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           

-уговор о давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 

земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 

32 
ЛУ Златибор, 

Чајетина 

Пројекат изградње 

вишенаменског 

ограђеног дела ловишта 
за обуку паса VI FCI 

групе и туристичку 

понуду одстрела дивљих 
свиња 

1.701.500,00 
Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 
покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи; 

33 
ЛУ Књаз 

Милош, Пожега 

Повећање бројности 

фонда фазанске дивљачи 
и побољшање њених 

популационих особина 

кроз установљавање 
инкубаторске станице у 

ловишту ,,Милошево”и 

покретање вештачке 
производње ове дивљачи 

1.870.055,00 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 
предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; 

34 ЛУ Јелен, Тутин 
Пројекат и програм за 
управљање популацијом 

вука 

833.312,70 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 
предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; -

сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу 

подизати одређени објекти; 

35 
ЛУ Фазан, 

Владимирц 

Израда 30 појилишта за 
крупну дивљач у 

ловишту 

561.600,00 

Непотпуна документација: -планиране активности на изради пројекта, 

односно програма, са динамиком извршења;   

-спецификација трошкова на изради и спровођењу пројекта, односно 
програма, са ПДВ- ом (конструкција финансирања пројекта, односно 

програма: из буџета, сопствених средстава и средстава из којих се 

суфинансира); --рок израде и спровођења пројекта, односно програма; 
- -доказ о кадровској оспособљености (број и стручне квалификације 

лица ангажованих на изради пројекта или програма, стручне 

референце носиоца пројеката или програма и сл) и дефинисане 
надлежности ангажованих лица у реализацији истог; -подаци о 

техничкој опремљености за рад на пројекту, односно програму којим 

се унапређује ловство; - извод из планског документа или доказ о 
покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи;  -сагласност власника земљишта да се на његовој 

имовини могу подизати одређени објекти; -копија решења о упису у 
одговарајући регистар. 

36 
ЛУ Јединство, 

Елемир 

Израда хранилишта за 
дивљач, појилишта и 

чеке 

596.500,00 

Непотпуна документација: -планиране активности на изради пројекта, 

односно програма, са динамиком извршења;   
-спецификација трошкова на изради и спровођењу пројекта, односно 

програма, са ПДВ- ом (конструкција финансирања пројекта, односно 

програма: из буџета, сопствених средстава и средстава из којих се 
суфинансира); -рок израде и спровођења пројекта, односно програма; 

-доказ о кадровској оспособљености (број и стручне квалификације 

лица ангажованих на изради пројекта или програма, стручне 
референце носиоца пројеката или програма и сл) и дефинисане 

надлежности ангажованих лица у реализацији истог;-подаци о 

техничкој опремљености за рад на пројекту, односно програму којим 
се унапређује ловство; -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи;  - уговор о давању права на газдовање ловиштем;  
-сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу 

подизати одређени објекти; -копија решења о упису у одговарајући 

регистар. 



37 
ЛУ Шумадија, 

Крагујевац 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне 
ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту 

,,Лепеница” кроз 
подизање ловно-

техничких и ловно-

узгојних објеката на 
његовој територији 

977.323,00 

Непотпуна документација: -подаци о техничкој опремљености за рад 

на пројекту, односно програму којим се унапређује ловство;                                                                  
-извод из планског документа или доказ о покретању поступка за 

измене и допуне планског документа у вези предметних радњи;                                                           

-уговор о давању права на газдовање ловиштем; -сагласност власника 
земљишта да се на његовој имовини могу подизати одређени објекти; 

38 
ЛУ Фазан, 

Владимирц 

Изградња прихватилишта 
за ситну дивљач са 

пратећим објектима 

3.484.140,00 

Непотпуна документација: -планиране активности на изради пројекта, 

односно програма, са динамиком извршења; - подаци о техничкој 
опремљености за рад на пројекту, односно програму којим се 

унапређује ловство; -сагласност власника земљишта да се на његовој 

имовини могу подизати одређени објекти. 

39 
ЛУ Чемерница, 

Ивањица 

Управљање 

популацијама ловостајем 
заштићених врста звери 

833.312,70 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 

предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; -
сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу 

подизати одређени објекти; 

40 
Fieldsport 
Šušara,Вршац 

Програм покретања 
производње фазанске 

дивљачи у јавно 

приватном партнерству 
ловачких удружења 

,,Шумадија” из 

Крагујевца и ЛУ 
,,Београд”  

6.478.572,00 

Непотпуна документација: -одлука органа управљања о прихватању 

програма/пројекта са којим се конкурише;   
-изјава одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није 

конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене; 

41 
Fieldsport 

Šušara,Вршац 

Реинтродукција пољске 

јаребице у ловиштима 

Србије кроз програм 
увоза матичног јата 

28.971.120,00 

Непотпуна документација: -одлука органа управљања о прихватању 

програма/пројекта са којим се конкурише;   

-изјава одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није 
конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене; 

42 
ЛУ Књаз 

Милош, Пожега 

Побољшање 

популационих особина 

дивљег зеца (Lepus 
europaeus) у 

ловишту,,Милошево” 

кроз установљавање 
узгајалишта зеца - 

вештачке производње 

749.132,00 

Непотпуна документација: -извод из планског документа или доказ о 

покретању поступка за измене и допуне планског документа у вези 
предметних радњи; -уговор о давању права на газдовање ловиштем; 

43 
ЛУ Морава, 
Жабари 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

163.000,00 

Непотпуна документација: -доказ о поднетом захтеву (оригинал или 
фотокопија) за покретање поступка код министарства надлежног за 

ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по поднетом 

програму, мора да испуњава објекат за привремено складиштење 
одстрељене дивљачи; 

44 
ЛУ Шумадија, 

Друговац 

Објекат за привремено 
складиштење одстрељене 

дивљачи 

2.160.975,00 

Непотпуна документација: -доказ о поднетом захтеву (оригинал или 
фотокопија) за покретање поступка код министарства надлежног за 

ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по поднетом 

програму, мора да испуњава објекат за привремено складиштење 
одстрељене дивљачи;                                               -одлука органа 

управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише; 

45 

ЛУ Владан 

Милошевић, 

Кнић 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

710.928,17 

Непотпуна документација: -доказ о поднетом захтеву (оригинал или 

фотокопија) за покретање поступка код министарства надлежног за 
ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по поднетом 

програму, мора да испуњава објекат за привремено складиштење 

одстрељене дивљачи;   
-доказ о обезбеђеном сопственом учешћу у висини минимум 50% од 

калкулације трошкова са ПДВ – ом из програма; 

46 
ЛУ Миленко 

Хаџић, Сврљиг 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 
дивљачи 

449.850,00 

Непотпуна документација: - планиране активности са динамиком 
извршења; - пројектну документацију која садржи техничко-

технолошки пројекат; -доказ о поднетом захтеву (оригинал или 

фотокопија) за покретање поступка код министарства надлежног за 
ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по поднетом 

програму, мора да испуњава објекат за привремено складиштење 

одстрељене дивљачи; 

47 
ЛУ Крупањ, 

Крупањ 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

482.580,00 

Непотпуна документација: - доказ о власништву над објектом и/или 
земљиштем на коме се планира градња/адаптација објекта: 

а) препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига 

са назнаком катастерске парцеле на којој је планирана 

изградња/адаптација објекта (оригинал или оверена копија), 

б) уговор о закупу објекта или земљишта за изградњу/адаптацију 

објекта или о уступању објекта или земљишта на коришћење 
(оригинал или оверена копија); 



48 

ЈП Србијашуме, 

Београд (ШГ 

Крагујевац, 
Крагујевац) 

Објекат за привремено 
складиштење одстрељене 

дивљачи 

2.327.775,00 

Непотпуна документација: -доказ о власништву над објектом и/или 

земљиштем на коме се планира градња/адаптација објекта: 
а) препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига 

са назнаком катастерске парцеле на којој је планирана 

изградња/адаптација објекта (оригинал или оверена копија), 
б) уговор о закупу објекта или земљишта за изградњу/адаптацију 

објекта или о уступању објекта или земљишта на коришћење 

(оригинал или оверена копија); 

49 
ЛУ Тимок, Мали 
Извор 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

432.900,00 

Непотпуна документација:  - доказ о власништву над објектом и/или 
земљиштем на коме се планира градња/адаптација објекта: 

а) препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига 

са назнаком катастерске парцеле на којој је планирана 
изградња/адаптација објекта (оригинал или оверена копија), 

б) уговор о закупу објекта или земљишта за изградњу/адаптацију 

објекта или о уступању објекта или земљишта на коришћење 
(оригинал или оверена копија); 

50 
ЛУ Горња 
Ресава, 

Деспотовац 

Објекат за привремено 
складиштење одстрељене 

дивљачи 

91.000,00 

Непотпуна документација: - планиране активности са динамиком 

извршења; - пројектну документацију која садржи техничко-

технолошки пројекат; - доказ о власништву над објектом и/или 

земљиштем на коме се планира градња/адаптација објекта:                                                                   

а) препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига 
са назнаком катастерске парцеле на којој је планирана 

изградња/адаптација објекта (оригинал или оверена копија), 

б) уговор о закупу објекта или земљишта за изградњу/адаптацију 
објекта или о уступању објекта или земљишта на коришћење 

(оригинал или оверена копија); -доказ о поднетом захтеву (оригинал 

или фотокопија) за покретање поступка код министарства надлежног 
за ветеринарство за добијање сагласности на услове које, по поднетом 

програму, мора да испуњава објекат за привремено складиштење 

одстрељене дивљачи; 

51 
ЛУ Букуља, 
Аранђеловац 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

350.000,00 

Непотпуна документација: -изјава одговорног лица да са поднетим 

програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца 

средстава за те намене; -копија решења о упису у одговарајући 
регистар; -планиране активности са динамиком извршења; -пројектна 

документација која садржи техничко-технолошки пројекат; -доказ о 

поднетом захтеву (оригинал или фотокопија) за покретање поступка 

код министарства надлежног за ветеринарство за добијање 

сагласности на услове које, по поднетом програму, мора да испуњава 

објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи; 

52 

ЛУ Војвода 

Миленко, 
Пожаревац 

Адаптација ловачког 

дома на Табани 
694.699,00 

Непотпуна документација: -одлука органа управљања о прихватању 
програма/пројекта са којим се конкурише;  

-изјава одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није 

конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене; 

53 
ЛУ Београд, 
Београд 

Рачунар са интернет 
конекцијом 

24.300,00 

Непотпуна документација: -одлука органа управљања о прихватању 

програма/пројекта са којим се конкурише;  
-изјава одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није 

конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;  

-копија решења о упису у одговарајући регистар; 
-доказ о редовној уплати накнаде за коришћење ловостајем 

заштићених врста дивљачи 

54 
ЛУ Гучево, 

Лозница 

Рачунар са интернет 

конекцијом 
37.499,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 

55 
ЛУ Млава, Мало 

Црниће 

Рачунар са интернет 

конекцијом 
39.950,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 

56 
ЈП Борјак, 

Врњачка Бања 

Рачунар са интернет 

конекцијом 
40.000,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 

57 
ЈП Борјак, 
Врњачка Бања 

Пројекат подизања 

прихватилишта за срнећу 

дивљач 

1.018.200,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 

58 
ЛУ Панчево, 
Панчево 

Програм покретања 
производње у репро 

центру ловачког 

удружења Панчево из 
Панчева 

3.249.654,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 

59 
ЛУ Јагодина, 

Јагодина 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

350.000,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 



60 
ЛУ Градиште, 
Рача 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

1.120.445,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 

61 
ЛУ Мика Брада, 

Свилајнац 

Објекат за привремено 
складиштење одстрељене 

дивљачи 

515.000,00 Неблаговремена пријава на Конкурс 

 

2. Комисија је издвојила неколико стручних пројеката и програма за које 

сматра да су стратешки веома значајни за развој и унапређење ловства, као што су 

пројекти везани за:  

- унапређење стања и управљања ловостајем заштићених врста дивљачи: јелена, 

дивокозе, пољске јаребице, зеца, срне, дивље свиње и медведа (строго заштићена 

врста); 

- унапређење планирања у ловству кроз утврђивање методологија бонитирања 

станишта и мониторинга дивљачи;  

- формирање Централне базе података и Катастра ловишта, кроз формирање 

информационог система у ловству и унапређење пријема и дистрибуције свих 

информација важних за делатност ловства, путем помоћи корисницима ловишта у 

техничком опремању рачунарима са интернет конекцијом. 

Поред наведених, Комисија је издвојила и пројекте који имају значај за развој 

и унапређење ловства са аспекта: 

- усклађивања са прописима из области ветеринарства, са аспекта безбедности хране за 

људску исхрану и промета меса одстрељене дивљачи, кроз изградњу или адаптацију 

објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи и/или објеката за обраду и 

расецање меса дивљачи на стратешки и функционално значајним локацијама; 

- успостављање и унапређење континуиране стручне едукације радника у ловству,  

информисаности ловачке јавности и представљања ловнотуристичке понуде Републике 

Србије, кроз програме едукације и промоције ловства; 

- унапређења ловно-туристичког потенцијала у Републици  Србији, а нарочито у 

руралним срединама, кроз пројекте и програме којима се побољшава газдовање 

дивљачи и ловиштем и услови за пружање ловно-туристичких услуга. 

 Образложење:   

Поред критеријума прописаних Конкурсом и Инструкцијом директора Управе 

за шуме, Комисија је, ради обезбеђивања што поузданијег критеријума за одлучивање, 

користила Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник Републике Србије“, број 

18/10), чији члан 3. прописује да је коришћење, управљање, заштита и унапређивање 

популација дивљачи и њихових станишта делатност од општег интереса, при чему се 

општи интерес у обављању наведене делатности обезбеђује, између осталог и: 

- сталним мониторингом популација дивљачи и њихових станишта; 

- обезбеђивањем средстава за заштиту, очување и унапређивање популација 

дивљачи и њихових станишта и друге намене од значаја за развој ловства; 

- обезбеђивањем средстава за формирање и одржавање информационог система о 

популацијама дивљачи и њиховим стаништима; 

- обезбеђивањем подршке корисницима ловишта; 

- истраживачко-развојним радом у области ловства; 

- промоцијом ловства. 

 

 



ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ 

Комисија је, на основу свих наведених критеријума, а у складу са чланом 79. 

Закона о дивљачи и ловству, Записником са предлозима за уговарање, предложила 

директору Управе за шуме да се средства Буџетског фонда за развој ловства Републике 

Србије искористе за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и 

унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији, уз 

напомену да је Република Србија, као потписник међународних споразума и 

конвенција, преузела обавезу мониторинга и заштите дивљих врста и њихових 

станишта.  

Како се у претходном периоду газдовања дивљачи и ловиштима није 

располагало поузданим и проверљивим подацима о бројним стањима, структури, 

просторној дистрибуцији, виталности и здравственом стању популација дивљачи и 

стању њихових станишта, и како се тренутно стање дивљачи и ловства не може 

сматрати задовољавајућим, Комисија је предложила да се, као значајни, изаберу 

пројекти који се односе на: утврђивање мониторинга дивљачи и бонитирање њихових 

станишта у циљу унапређења планирања, унапређење стања дивљачи кроз 

реинтродукцију и уношење дивљачи у ловишта, изградњу узгајалишта дивљачи,  

унапређење промета меса дивљачи кроз изградњу и адаптацију објеката за примарно 

складиштење одстрељене дивљачи, унапређење стручних кадрова у ловству, 

унапређење развоја ловног туризма у руралним срединама, као и на остале стратешки и 

функционално значајне пројекте којима ће се унапредити ловство, као делатност од 

општег интереса. 

Одрживо газдовање дивљачи и ловиштима могуће је трајно остваривати само 

ако постоји континуитет коректног и тачног утврђивања и праћења квалитативног и 

квантитативног стања дивљачи и њихових станишта (мониторинг), стручног, реалног 

дугорочног и краткорочног планирања, извршеног на основу стручно утврђених 

методологија (погодност станишних фактора, односно квалитет станишта у односу на 

животне услове за поједине врсте ловне дивљачи на ловно-продуктивним површинама - 
бонитирање станишта, план развоја популација ловних врста дивљачи - динамика развоја 

популација, план одстрела дивљачи, ефекти) и доследне, благовремене и стручне 

реализације планских докумената.  

Комисија је, кроз анализу конкурсне документације, установила да су поједини 

захтеви нереални и предимензионирани, те је кроз овај записник дала своје предлоге за 

уговарање, узимајући као један од основа понуде правних лица која обављају сличне 

послове у делатностима које нису уско везане за ловство (производња хладњача за 

расхлађивање и дубоко смрзавање меса, грађевинарски радови и сл). С тим у вези, 

имајући у виду да се средства из Буџетског фонда за развој ловства за већину оваквих 

пројеката издвајају као субвенције, а да је Конкурсом и предвиђено да Корисници 

средстава обезбеде сопствена средства у висини - минимум 50% од калкулације 

трошкова са ПДВ – ом из програма, Комисија  је предложила да средства која се 

опредељују за објекте за привремено складиштење одстрељене дивљачи буду у 

распону од 900.000,00 динара за адаптацију, до 1.200.000 динара за изградњу објекта, а 

да остали део захтеваних средстава падне на терет Корисника средстава.   

 

 

 

 



Предлози из Записника Комисије: 

 

1. Програми изградње или адаптације објеката за привремено складиштење 

одстрељене дивљачи и/или објеката за обраду и расецање меса дивљачи на 

стратешки и функционално значајним локацијама: 

 

Р.б. Подносилац Захтеван износ 
Предлог за 

уговарање 

1 ЛУ Фазан Седларе, Седларе 120,000.00 120,000.00 

2 ЛУ Тамнава, Уб 3,500,000.00 1,200,000.00 

3 ЛУ Краљевица, Зајечар 938,653.50 900,000.00 

4 ЛУ Жупа, Александровац 745,530.00 745,530.00 

5 ЛУ Врла, Сурдулица 1,343,108.50 1,200,000.00 

6 ЛУ Соко, Бајина Башта 957,098.00 957,098.00 

7 ЛУ Морава, Ћуприја 178,797.16 178,797.16 

8 ЛУ Војвода Миленко, Пожаревац 347,349.50 347,349.50 

9 
ЈП Србијашуме, Београд  

(ШГ Пирот, Пирот) 
2,291,775.00 900,000.00 

10 
ЈП Србијашуме, Београд  

(ШГ Топлица, Куршумлија) 
2,204,025.00 900,000.00 

11 
ЈП Србијашуме, Београд  

(ШГ Борања, Лозница) 
2,055,675.00 900,000.00 

12 
ЈП Србијашуме, Београд  

(ШГ Тимочке шуме, Бољевац) 
2,052,562.50 900,000.00 

13 
ЈП Србијашуме, Београд  

(ШГ Шума, Лесковац) 
1,828,046.25 900,000.00 

 
Укупно: 18.562.620,41 10,148,774.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Унапређење пријема и дистрибуције свих информација важних за делатност 

ловства, путем помоћи корисницима ловишта у техничком опремању 

рачунарима са интернет конекцијом 

 

Р.б. Подносилац 
Захтеван 

износ 

Предлог за 

уговарање 

1 Шумарски факултет, Београд 39,920.84 39,920.84 

2 ЛУ Заплање, Гаџин Хан 40,000.00 40,000.00 

3 ЛУ Параћин, Параћин 40,000.00 40,000.00 

4 ЛУ Крушевац, Крушевац 40,000.00 40,000.00 

5 ЛУ Фазан Седларе, Седларе 37,699.00 37,699.00 

6 ЛУ Бељаница, Ресавица 40,000.00 40,000.00 

7 ЛУ Драгачево, Гуча 39,989.00 39,989.00 

8 ЛУ Прибој, Прибој 40,000.00 40,000.00 

9 ЛУ Јагодина, Јагодина 33,989.50 33,989.50 

10 ЛУ Колубара, Лазаревац 40,000.00 40,000.00 

11 ЛУ Пријепоље, Пријепоље 39,847.00 39,847.00 

12 ЛУ Понишавље, Пирот 39,880.00 39,880.00 

13 ЛУ Војвода Мишић, Мионица 40,000.00 40,000.00 

14 ЛУ Фазан, Владимирци 40,000.00 40,000.00 

15 ЛУ Топлица, Дољевац 40,000.00 40,000.00 

16 ЛУ Тимок, Мали Извор 38,989.00 38,989.00 

17 ЛУ Вршка Чука, Грљан 38,989.00 38,989.00 

18 ЛУ Баљевац, Баљевац 34,999.00 34,999.00 

19 ЛУ Горња Ресава, Деспотовац 35,780.00 35,780.00 

20 ЛУ Браћа Недић, Ваљево 40,000.00 40,000.00 

21 ЛУ Миленко Павловић Пилот, Осечина 40,000.00 40,000.00 

22 ЛУ Књаз Милош, Пожега 38,999.00 38,999.00 

23 ЛУ Шумадија, Крагујевац 39,989.00 39,989.00 

24 ЛУ Чачак, Чачак 40,000.00 40,000.00 

25 ЛУ Фазан, Врање 40,000.00 40,000.00 

26 ЛУ Владан Милошевић, Кнић 39,989.00 39,989.00 

27 ЛУ Крилаш, Ћовдин 34,650.00 34,650.00 

28 ЛУ Жупа, Александровац 40,000.00 40,000.00 

29 ЛУ Сребрница, Страгари 39,989.00 39,989.00 

30 ЛУ Јастреб, Бела Паланка 39,719.00 39,719.00 

31 ЛУ Варовнице, Младеновац 40,000.00 40,000.00 

32 ЛУ Јован Шербановић, Жагубица 31,990.00 31,990.00 

33 ЛУ Манојловце, Манојловце 37,297.00 37,297.00 

34 ЛУ Црни Врх, Мали Зворник 39,688.00 39,688.00 

35 ЛУ Бранко Ђоновић, Ариље 39,050.00 39,050.00 

36 ЛУ Раде Јоксић, Јежевица 40,000.00 40,000.00 

37 ЛУ Зец Велики Поповић, Велики Поповић 39,780.00 39,780.00 

38 ЛУ Морава, Жабари 36,689.00 36,689.00 

39 ЛУ Мирко Трифуновић, Александровац 36,689.00 36,689.00 

40 ЛУ Ресава, Пољана 31,990.00 31,990.00 

41 ЛУ Војвода Милан Обреновић, Горњи Милановац 40,000.00 40,000.00 

42 ЛУ Радиша Поштић, Мрчајевци 40,000.00 40,000.00 

43 ЛУ Салаш, Салаш 39,959.00 39,959.00 

44 ЛУ Велики Извор, Велики Извор 39,959.00 39,959.00 

45 ЈП Србијашуме, Београд (за 44 ловишта) 1,738,000.00  1,738,000.00 

 
Укупно: 3,444,508.34 3,444,508.34 

 

 

 

 



3. Пројекти и програми за развој ловства  који се односе на: 

 утврђивање методологија бонитирања и израде динамике развоја популације 

ловостајем заштићених врста дивљачи; 

 утврђивање методологија мониторинга дивљачи и станишта; 

 формирање информационог система у ловству;    

 генетичка истраживања у ловству (ловостајем заштићене крупне врсте дивљачи); 

 унапређење стања ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у ловиштима 

Србије;  

 унапређење стања ловостајем заштићених врста ситне  дивљачи у ловиштима 

Србије;   

 управљање популацијама ловостајем заштићених врста звери;   

 изградња узгајалишта или прихватилишта за ловостајем заштићене врсте  крупне  

дивљачи; 

 унапређење ловно-туристичке понуде у руралним срединама; 

 унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз 

информисање и едукацију. 

Р.

б. 
Подносилац Назив пројекта 

Захтеван 

износ 

Предлог за 

уговарање 

1 
Serbian pure 

nature, Београд 

Оптимизација намене простора и утврђивање 

методологије бонитирања станишта ловних врста 

дивљачи 

3,950,000.00 3,160,000.00 

2 
Serbian pure 

nature, Београд 

Утврђивање методологије интегралног мониторинга 

гајених врста крупне дивљачи у Републици Србији 
3,250,000.00 2,600,000.00 

3 ЛУ Ниш, Ниш 
Мониторинг популације пољске јаребице (Perdix 

perdix L.) у ловишту ,,Нишава” 
2,000,000.00 1,800,000.00 

4 
ЛУ Сребрница, 

Страгари 

Мониторинг стања и унапређења популационих 

особина јелена лопатара и муфлона у ловишту 

,,Сребрница” 

850,000.00 850,000.00 

5 
ЛУ Шумадија, 

Крагујевац 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у ловишту 

,,Шумадија” кроз организовање и спровођење 

њиховог интензивнијег мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

694,872.00  400,000.00 

6 
ЛУ Рашка, 

Рашка 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у ловишту 

,,Зимовник” кроз организовање и спровођење 

њиховог интензивнијег мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400,000.00 400,000.00 

7 
ЛУ Врхови, 

Сјеница 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у ловишту ,,Царичин 

град” кроз организовање и спровођење њиховог 

интензивнијег мониторинга и мониторинга њихових 

станишта 

400,000.00 400,000.00 

8 
ЛУ Баљевац, 

Баљевац 

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у ловишту 

,,Јошаница” кроз организовање и спровођење 

њиховог интензивнијег мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400,000.00 400,000.00 

9 

Природно-

математички 

факултет, 

Крагујевац 

Адаптивни (морфолошки и генетички) потенцијал у 

природним популацијама срне и дивокозеи предлог 

мера ловног газдовања у складу са популационом 

динамиком 

2,000,000.00 1,500,000.00 

10 
ЛУ Књажевац, 

Књажевац 

Програм унапређења стања станишта и 

прехрамбених услова за јеленску дивљач на Старој 

планини 

1,025,000.00 900,000.00 



11 
ЛУ Минићево, 

Минићево 

Програм за унапређење  прехрамбених услова за 

јеленску дивљач 
107,875.00 107,875.00 

12 

Шумарски 

факултет, 

Београд 

Истраживање реинтродукција јеленске дивљачи у 

Србији и унапређење газдовања новонасталим 

популацијама 

2,000,000.00 1,000,000.00 

13 
ЛУ Војник, 

Београд 

Изградња и опремање бунара и појилишта у ловишту 

,,Никинци” 
187,000.00 187,000.00 

14 
ЛУ Фазан, 

Врање 

Програм унапређења стања пољске јаребице у 

ловишту ,,Јужна Морава” 
710,000.00 710,000.00 

15 ЛУ Сента, Сента 

Унапређење газдовања популацијом фазанске 

дивљачи у ловишту ,,Сенћански салаши” кроз 

установљење и изградњу сталног прихватилишта - 

волијере 

629,469.00 629,469.00 

16 

ЛУ Јасеница југ, 

Смедеревска 

Паланка 

Унапређење газдовања популацијом фазанске 

дивљачи у ловишту  ,,Доња Јасеница”  кроз 

установљење и изградњу сталног прихватилишта - 

волијере 

503,469.00 503,469.00 

17 
ЛУ Црни Врх 

1955, Бунар 

Побољшање газдовања ловостајем заштићене 

дивљачи у ловишту ,,Црни Врх” кроз уношење и 

насељавање зеца  

2,135,800.00 500,000.00 

18 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 
Програм насељавања зеца у ловиште ,,Лим” 520,000.00 500,000.00 

19 

ЛУ Тића 

Миловановић, 

Ваљ. Каменица 

Програм насељавања зеца у ловиште ,,Јелина бреза” 1,578,250.00 500,000.00 

20 
ЛУ Варовнице, 

Младеновац 

Програм ревитализације популације дивљег зеца у 

ловишту ЛУ ,,Варовнице” Младеновац 
3,288,950.00 500,000.00 

21 
ЛУ Алекса 

Дејовић, Ужице 

Програм насељавања зеца (Lepus europaeus Pall.) у 

ловиште ,,Ђетиња” 
2,110,360.00 500,000.00 

22 
ЛУ Краљево, 

Краљево 

Побољшање популационих особина дивљег зеца 

(Lepus europaeus) у ловиштима ,,Ибар” и 

,,Студеница” кроз установљавање узгајалишта зеца - 

вештачке производње 

749,132.00 749,132.00 

23 

Шумарски 

факултет, 

Београд 

Управљање популацијама ловостајем заштићених 

врста звери у ловишту Гоч-Гвоздац 
300,834.92 300,834.92 

24 
ЛУ Драгачево, 

Гуча 

Унапређење популације мрког медведа (Ursus arctos) 

кроз побољшање станишних услова у ловишту 

,,Драгачево” 

320,000.00 320,000.00 

25 
ЛУ Фазан, 

Врање 

Програм - пројекат за унапређење ловостајем 

заштићених врста звери 
270,000.00 270,000.00 

26 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 
Програм за изградњу високе стабилне топле чеке 222,000.00 222,000.00 

27 
ЛУ Алекса 

Дејовић, Ужице 

Повећање броја дивљих свиња и побољшање 

популационих особина популације ове дивљачи кроз 

установљавање и изградњу узгајалишта дивље свиње 

,,Володер” у ловишту ,,Ђетиња” 

4,351,505.48 2,800,000.00 

28 
ЛУ Карађорђе, 

Топола 

Пројекат узгајалишта за дивљу свињу (Sus scrofa L.) 

,,Звезда” 
4,259,096.00 2,680,000.00 

29 

ЛУ Владан 

Милошевић, 

Кнић 

Повећање броја дивљих свиња и побољшање 

популационих особина популације ове дивљачи кроз 

установљавање и изградњу сталног прихватилишта - 

репро центра у ловишту ,,Гружа” 

2,100,014.40 1,300,000.00 

30 
Вршачки ритови 

ДОО, Вршац 

Ограђивање дела ловишта за интензивно гајење 

дивљих свиња 
7,800,000.00 3,600,000.00 

31 
ЈП Србијашуме, 

Београд 

Изградња ограђеног узгајалишта за дивљу свињу у 

ловишту ,,Јужни Кучај IV” 

23,271,156.0

0 
10,168,777.08 

32 
ЛУ Драгачево, 

Гуча 

Програм уношења дивље свиње у ловиште 

,,Драгачево” 
5,515,933.53 3,400,000.00 



33 
ЛУ Минићево, 

Минићево 

Пројекат обучености паса трагача по крви у 

Тимочкој Крајини 
500,000.00 500,000.00 

34 
ЛУ Фазан, 

Владимирци 
Инвестиционо одржавање ловачког дома 3,754,560.00 1,000,000.00 

35 

ЛУ Јован 

Шербановић, 

Жагубица 

Изградња ловачког дома у Жагубици 3,767,110.00 1,000,000.00 

 

36 
НП Фрушка гора Инвестиционо одржавање ловачке куће - Ворово 3,832,110.00 1,000,000.00 

37 
ЈП Србијашуме, 

Београд 

Набавка и уградња соларних панела за производњу 

електричне енергије у ловачкој колиби ,,Три 

Штубеја” 

754,560.00 754,560.00 

38 

Пољопривредни 

факултет, Нови 

Сад 

Пројекат публиковања едукативног материјала са 

другог Међународног симпозијума о ловству 

,,Савремени аспекти одрживог газдовања 

популацијама дивљачи” 

625,000.00 375,000.00 

39 

Ловачки савез 

Србије, Београд 

(ЈЕЛЕН) 

 Пројекат ,,Приручник за обуку оцењивања трофеја 

дивљачи”, приручник за едукацију, обуку, припрему 

полагања и полагање испита за оцењивање трофеја 

најраспрострањенијих врста дивљачи у Србији 

570,000.00 570,000.00 

40 

Ловачки савез 

KиM, Косовска 

Митровица 

Унапређење ловства кроз континуирану едукацију и 

информисање ловаца и ловних радника у ловачким 

удружењима Ловачког савеза KиM 

1,090,100.00 1,090,100.00 

41 

Ловачки савез 

KиM, Косовска 

Митровица 

Заштита и унапређење популација трајно заштићене 

дивљачи и њених станишта на територији АП КиМ 

кроз едукацију ловаца, ловних радника и неловачке 

популације 

566,500.00 566,500.00 

42 

Ловачки савез 

Централне 

Србије, 

Крагујевац 

Усаглашавање традиционалних и савремених захтева 

у ловству, путем континуиране едукације и 

информисања ловаца и ловних радника  

 

2,200,000.00 1,700,000.00 

43 
ЛУ Златибор, 

Чајетина 

Пројекат вишенаменског образовног центра за 

упознавање и проучавање природе и ловства (прва 

фаза) 

12,280,000.0

0 
1,500,000.00 

44 

Ловачки савез 

Војводине, Нови 

сад (Војвођански 

ловац) 

Унапређење значаја ловства као делатности од 

општег интереса, кроз информисање и едукацију 
347,000.00 347,000.00 

45 

Удружење 

Српско-

Румунског 

пријатељства 

ловаца 

,,Ризница” из 

Лужнице 

Едукација ловаца у Србији и унапређење односа 

ловаца Србије и Румуније путем објављивања издања 

,,Добар поглед - ловачки календар” 

300,000.00 300,000.00 

46 
Бимброс, 

Београд 

Документарни филмови: ,,Узгој опстанак и 

насељавање јеленске дивљачи” и ,,Унапређење и 

значај ловства у Србији” 

890,000.00 445,000.00 

47 
Лорист, 

Петроварадин 
Образовање кадрова у ловству 1,300,000.00 400,000.00 

48 
Ловачки савез 

Србије, Београд 

Едукација ловачког подмлатка ,,Мала ловачка 

школа” 
1,350,000.00 400,000.00 

49 
Ловачки савез 

Србије, Београд 

Пројекат информативног ловачког водича кроз 

ловишта Србије са аспекта формирања и 

афирмисања атрактивног ловно-туристичког 

производа ,,Нови ловно-туристички потенцијали 

ловишта Србије” 

2,860,000.00 600,000.00 

  

 

Укупно: 
114,887,657.33 56,406,717.00 



 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
Врста програма / пројекта 

 
I Објекти 

10,148,774.66 

 

II 
Стручни пројекти и програми за праћење, развој и 

унапређење стања  дивљачи и њихових станишта 
48,113,117.00 

 

III Едукација и информисање 
8,293,600.00 

 

IV Рачунари 
3,444,508.34 

 

 
С В Е Г А: 70,000,000.00 

 

Комисија је Записником предложила директору Управе за шуме да, при 

доношењу коначне одлуке о додели средстава појединим правним лицима која су 

испунила тражене услове, посебно обрати пажњу на чињеницу да су развој и 

унапређење стања и управљања ловостајем заштићених врста дивљачи у ловиштима 

(бројна  стања, структура популација, просторна дистрибуција, план и реализација 

плана одстрела, унапређење станишних услова, одрживо газдовање и сл), планирања у 

ловству (бонитирање станишта, мониторинг дивљачи и њених станишта, динамика 

развоја популација, циљеви газдовања, мере за реализацију циљева газдовања и сл) и 

газдовања ловиштима, циљеви од стратешког значаја за успостављање стабилног 

система ловства у Републици Србији. 

Директор Управе за шуме је, по овлашћењу министра,  а у складу са приливом 

средстава из Буџета, дана 25. октобра и 11. новембра 2013. године, закључио уговоре 

са Корисницима средстава који су испунили конкурсне услове и критеријуме разрађене 

Инструкцијом директора Управе, по следећем: 

Р. 

бр. 
Подносилац Назив пројекта 

Захтевани 

износ у дин. 

Износ у дин. 

уговорен на 

дан 25.10.2013. 

Износ у дин. 

уговорен на 

дан 

15.11.2013. 

Напомена 

1 
Шум. фак. 

Београд (Гоч) 

Управљање популацијама 

ловостајем заштићених врста 

звери 

300.834,92 300.834,92     

2 ЛУ Ниш, Ниш 

Мониторинг популације пољске 

јаребице (Perdix perdix L.) у 

ловишту ,,Нишава” 

2.000.000,00 1.800.000,00     

3 
ЛУ Фазан, 

Врање 

Програм унапређења стања 

пољске јаребице у ловишту 

,,Јужна Морава” 

710.000,00 710.000,00     

4 
ЛУ Сребрница, 

Страгари 

Мониторинг стања и унапређења 

популационих особина јелена 

лопатара и муфлона у ловишту 

,,Сребрница” 

850.000,00 850.000,00     

5 
Serbian pure 

nature, Београд 

Утврђивање методологије 

интегралног мониторинга гајених 

врста крупне дивљачи у 

Републици Србији 

3.250.000,00 2.600.000,00     

6 
ЛУ Књажевац, 

Књажевац 

Програм унапређења станишта и 

прехрамбених услова за јеленску 

дивљач на Старој Планини 

1.025.000,00 900.000,00     

7 
ЛУ Минићево, 

Минићево 

Програм за унапређење 

прехрамбених услова за јеленску 

дивљач 

107.875,00 107.875,00     



8 
ПМФ 

Крагујевац 

Адаптивни (морфолошки и 

генетички) потенцијал у 

природним популацијама срне и 

дивокозе и предлог мера ловног 

газдовања у складу са 

популационом динамиком 

2.000.000,00 1.500.000,00     

9 
Пољ. фак. 

Нови Сад 

Пројекат публиковања 

едукативног материјала са другог 

Међународног симпозијума о 

ловству ,,Савремени аспекти 

одрживог газдовања 

популацијама дивљачи” 

625.000,00 375.000,00     

10 
Шум. фак. 

Београд 

Истраживање реинтродукција 

јеленске дивљачи у Србији и 

унапређење газдовања 

новонасталим популацијама 

2.000.000,00 1.000.000,00     

11 
Serbian pure 

nature, Београд 

Оптимизација намене простора и 

утврђивање методологије 

бонитирања станишта ловних 

врста дивљачи 

3.950.000,00 3.160.000,00     

12 

Ловачи савез 

Србије, 

Београд 

(ЈЕЛЕН) 

 Пројекат ,,Приручник за обуку 

оцењивања трофеја дивљачи”, 

приручник за едукацију, обуку, 

припрему полагања и полагање 

испита за оцењивање трофеја 

најраспрострањенијих врста 

дивљачи у Србији 

570.000,00 570.000,00     

13 

Ловачки савез 

КиМ, Косовска 

Митровица 

Унапређење ловства кроз 

континуирану едукацију и 

информисање ловаца и ловних 

радника у ловачким удружењима 

Ловачког савеза КиМ 

1.090.100,00 1.090.100,00   

  

14 

Ловачки савез 

КиМ, Косовска 

Митровица 

Заштита и унапређење 

популација трајно заштићене 

дивљачи и њених станишта на 

територији АП КиМ кроз 

едукацију ловаца, ловних 

радника и неловачке популације 

566.500,00 566.500,00   

15 

Ловачки савез 

Централне 

Србије, 

Крагујевац 

Усаглашавање традиционалних и 

савремених захтева у ловству 

путем континуиране едукације и 

информисања ловаца и ловних 

радника - наставак пројекта 

2.200.000,00 1.700.000,00     

16 
ЛУ Златибор, 

Чајетина 

Пројекат вишенаменског 

образовног центра за упознавање 

и проучавање природе и ловства 

(прва фаза) 

12.280.000,00 1.500.000,00     

17 

ЛУ Алекса 

Дејовић, 

Ужице 

Повећање броја дивљих свиња и 

побољшање популационих 

особина популације ове дивљачи 

кроз установљење и изградњу 

узгајалишта дивље свиње 

,,Володер” у ловишту ,,Ђетиња” 

4.351.505,48 2.800.000,00     



18 
ЛУ Карађорђе, 

Топола 

Пројекат узгајалишта за дивље 

свиње (Sus scrofa L.) ,,Звезда” 
4.259.096,00 2.680.000,00     

19 

ЛУ Владан 

Милошевић, 

Кнић 

Повећање броја дивљих свиња и 

побољшање популационих 

особина популације ове дивљачи 

кроз установљење и изградњу 

сталног прихватилишта - репро 

центра у ловишту ,,Гружа” 

2.100.014,40 1.300.000,00     

20 

Вршачки 

ритови д.о.о. , 

Вршац 

Ограђивање дела ловишта за 

интензивно гајење дивљих свиња 
7.800.000,00 3.600.000,00     

21 
ЛУ Сента, 

Сента 

Унапређење газдовања 

популацијом фазанске дивљачи у 

ловишту ,,Сенћански салаши” 

кроз установљење и изградњу 

сталног прихватилишта - 

волијере 

629.469,00 629.469,00     

22 

ЛУ Јасеница 

Југ, 

Смедеревска 

Паланка 

Унапређење газдовања 

популацијом фазанске дивљачи у 

ловишту ,,Доња Јасеница” кроз 

установљење и изградњу сталног 

прихватилишта - волијере 

503.469,00 503.469,00     

23 
ЛУ Црни Врх 

1955, Бунар 

Побољшање газдовања 

ловостајем заштићене дивљачи у 

ловишту Црни врх кроз уношење 

и насељавање зеца у ловиште 

2.135.800,00 500.000,00     

24 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 

Програм насељавања зеца у 

ловиште ,,Лим” 
520.000,00 500.000,00     

25 

ЛУ Тића 

Миловановић, 

Ваљевска 

Каменица 

Програм насељавања зеца у 

ловиште ,,Јелина бреза” 
1.578.250,00 500.000,00     

26 
ЛУ Варовнице, 

Младеновац 

Програм ревитализације 

популације дивљег зеца у 

ловишту ЛУ ,,Варовнице” 

Младеновац 

3.288.950,00 500.000,00     

27 
ЛУ Краљево, 

Краљево 

Побољшање популационих 

особина дивљег зеца (Lepus 

europaeus) у ловиштима ,,Ибар” 

и ,,Студеница” кроз установљење 

узгајалишта зеца - вештачке 

производње 

749.132,00 749.132,00     

28 
ЛУ Драгачево, 

Гуча 

Унапређење популације мрког 

медведа (Ursus arctos) кроз 

побољшање станишних услова у 

ловишту ,,Драгачево” 

320.000,00 320.000,00     

29 

ЛУ Фазан-

Седларе, 

Седларе 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

120.000,00 120.000,00     

30 
ЛУ Тамнава, 

Уб 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

3.500.000,00 1.200.000,00     

31 

ЛУ 

Краљевица, 

Зајечар 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

938.653,50 900.000,00     



32 
ЛУ Жупа, 

Александровац 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

745.530,00 745.530,00     

33 
ЛУ Врла, 

Сурдулица 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

1.343.108,50 1.200.000,00     

34 
ЛУ Соко, 

Бајина Башта 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

957.098,00 957.098,00     

35 
ЛУ Морава, 

Ћуприја 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

178.797,16 178.797,16     

36 

ЛУ Војвода 

Миленко, 

Пожаревац 

Објекат за привремено 

складиштење одстрељене 

дивљачи 

347.349,50 347.349,50     

37 

ЛУ Војник, 

Београд - 

Земун 

Изградња и опремање бунара и 

појилишта у ловишту ,,Никинци” 
187.000,00 187.000,00     

38 
ЛУ Фазан, 

Владимирци 

Инвестиционо одржавање 

ловачког дома 
3.754.560,00 1.000.000,00     

39 

ЛУ Јован 

Шербановић, 

Жагубица 

Изградња ловачког дома у 

Жагубици 
3.767.110,00 1.000.000,00     

40 
Шум. фак. 

Београд (Гоч) 
Рачунари са интернет конекцијом 39.920,84 39.920,84     

41 
ЛУ Заплање, 

Гаџин Хан 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

42 
ЛУ Параћин, 

Параћин 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

43 
ЛУ Крушевац, 

Крушевац 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

44 

ЛУ Фазан-

Седларе, 

Седларе 

Рачунари са интернет конекцијом 37.699,00 37.699,00     

45 
ЛУ Бељаница, 

Ресавица 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

46 
ЛУ Драгачево, 

Гуча 
Рачунари са интернет конекцијом 39.989,00 39.989,00     

47 
ЛУ Прибој, 

Прибој 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

48 
ЛУ Јагодина, 

Јагодина 
Рачунари са интернет конекцијом 33.989,50 33.989,50     

49 
ЛУ Колубара, 

Лазаревац 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

50 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 
Рачунари са интернет конекцијом 39.847,00 39.847,00     

51 

ЛУ 

Понишавље, 

Пирот 

Рачунари са интернет конекцијом 39.880,00 39.880,00     

52 

ЛУ Војвода 

Мишић, 

Мионица 

Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

53 
ЛУ Фазан, 

Владимирци 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

54 
ЛУ Топлица, 

Дољевац 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

55 
ЛУ Тимок, 

Мали Извор 
Рачунари са интернет конекцијом 38.989,00 38.989,00     



56 
ЛУ Вршка 

Чука, Грљан 
Рачунари са интернет конекцијом 38.989,00 38.989,00     

57 
ЛУ Баљевац, 

Баљевац 
Рачунари са интернет конекцијом 34.999,00 34.999,00     

58 

ЛУ Горња 

Ресава, 

Деспотовац 

Рачунари са интернет конекцијом 35.780,00 35.780,00     

59 
ЛУ Браћа 

Недић, Ваљево 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

60 

ЛУ Миленко 

Павловић 

Пилот, 

Осечина 

Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

61 

ЛУ Књаз 

Милош, 

Пожега 

Рачунари са интернет конекцијом 38.999,00 38.999,00     

62 
ЛУ Шумадија, 

Крагујевац 
Рачунари са интернет конекцијом 39.989,00 39.989,00     

63 
ЛУ Чачак, 

Чачак 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

64 
ЛУ Фазан, 

Врање 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

65 

ЛУ Владан 

Милошевић, 

Кнић 

Рачунари са интернет конекцијом 39.989,00 39.989,00     

66 
ЛУ Крилаш, 

Ћовдин 
Рачунари са интернет конекцијом 34.650,00 34.650,00     

67 
ЛУ Жупа, 

Александровац 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

68 
ЛУ Сребрница, 

Страгари 
Рачунари са интернет конекцијом 39.989,00 39.989,00     

69 
ЛУ Јастреб, 

Бела Паланка 
Рачунари са интернет конекцијом 39.719,00 39.719,00     

70 
ЛУ Варовнице, 

Младеновац 
Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

71 

ЛУ Јован 

Шербановић, 

Жагубица 

Рачунари са интернет конекцијом 31.990,00 31.990,00     

72 

ЛУ 

Манојловце, 

Манојловце 

Рачунари са интернет конекцијом 37.297,00 37.297,00     

73 
ЛУ Црни Врх, 

Мали Зворник 
Рачунари са интернет конекцијом 39.688,00 39.688,00     

74 

ЛУ Бранко 

Ђоновић, 

Ариље 

Рачунари са интернет конекцијом 39.050,00 39.050,00     

75 

ЛУ Раде 

Јоксић, 

Јежевица 

 

Рачунари са интернет конекцијом 

 

40.000,00 40.000,00     

76 

ЛУ Зец Велики 

Поповић, 

Велики 

Поповић 

Рачунари са интернет конекцијом 39.780,00 39.780,00     

77 
ЛУ Морава, 

Жабари 
Рачунари са интернет конекцијом 36.689,00 36.689,00     



78 

ЛУ Мирко 

Трифуновић, 

Александровац 

Рачунари са интернет конекцијом 36.689,00 36.689,00     

79 
ЛУ Ресава, 

Пољана 
Рачунари са интернет конекцијом 31.990,00 31.990,00     

80 ЛУ Вој. Милан 

Обреновић, 

Г.Милановац 

Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00   

81 

ЛУ Радиша 

Поштић, 

Мрчајевци 

Рачунари са интернет конекцијом 40.000,00 40.000,00     

82 
ЛУ Салаш, 

Салаш 
Рачунари са интернет конекцијом 39.959,00 39.959,00     

83 

ЛУ Велики 

Извор, Велики 

Извор 

Рачунари са интернет конекцијом 39.959,00 39.959,00     

Укупно уговорено на дан 25.10.2013. год.   42.854.662,92     

84 
ЛУ Минићево, 

Минићево 

Пројекат обучености паса 

трагача по крви у Тимочкој 

Крајини 

500.000,00   500.000,00   

85 

ЛУ Шумадија, 

Крагујевац 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне и ситне 

дивљачи у ловишту ,,Шумадија” 

кроз организовање и спровођење 

њиховог интензивнијег 

мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

694.872,00  400.000,00  

86 

ЛУ Фазан, 

Врање 

Програм - пројекат за 

унапређење ловостајем 

заштићених врста звери у 

ловиштима Србије 

270.000,00  270.000,00  

87 

ЛУ Рашка, 

Рашка 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у 

ловишту ,,Зимовник” кроз 

организовање и спровођење 

њиховог интензивнијег 

мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400.000,00  400.000,00  

88 
ЛУ Врхови, 

Сјеница 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у 

ловишту ,,Царичин град” кроз 

организовање и спровођење 

њиховог интензивнијег 

мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400.000,00   400.000,00   

89 
ЛУ Пријепоље, 

Пријепоље 

Програм за изградњу високе 

стабилне топле чеке 
222.000,00   222.000,00   

90 
ЛУ Баљевац, 

Баљевац 

Унапређење газдовања 

популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у 

ловишту ,,Јошаница” кроз 

организовање и спровођење 

њиховог интензивнијег 

мониторинга и мониторинга 

њихових станишта 

400.000,00   400.000,00   

91 

Ловачки савез 

Војводине, 

Војвођански 

ловац, Нови 

Сад 

Унапређење значаја ловства као 

делатности од општег интереса, 

кроз информисање и едукацију 

347.000,00   347.000,00   



92 

Удружење 

Српско-

Румунског 

пријатељства 

ловаца 

,,Ризница” из 

Лужнице 

Едукација ловаца у Србији и 

унапређење односа ловаца 

Србије и Румуније путем 

објављивања издања ,,Добар 

поглед - ловачки календар” 

300.000,00   300.000,00   

93 
БИМБРОС, 

Београд 

Документарни филмови: ,,Узгој 

опстанак и насељавање јеленске 

дивљачи” и ,,Унапређење и 

значај ловства у Србији” 

890.000,00   445.000,00   

94 

ЛОРИСТ, 

Нови Сад - 

Петроварадин 

Образовање кадрова у ловству 1.300.000,00   400.000,00   

95 

Ловачи савез 

Србије, 

Београд 

Едукација ловачког подмлатка 

,,Мала ловачка школа” 
1.350.000,00   400.000,00   

96 

Ловачи савез 

Србије, 

Београд 

Пројекат информативног 

ловачког водича кроз ловишта 

Србије са аспекта формирања и 

афирмисања атрактивног ловно 

туристичког производа - Нови 

ловно туристички потенцијали 

ловишта Србије 

2.860.000,00   600.000,00   

97 

ЈП 

Србијашуме, 

Београд 

Изградња ограђеног узгајалишта 

за дивљу свињу у ловишту 

,,Јужни Кучај ИВ” 

23.271.156,00   10.168.777,08   

98 
ЛУ Драгачево, 

Гуча 

Програм уношења дивље свиње у 

ловиште ,,Драгачево” Гуча 
5.515.933,53   3.400.000,00   

99 

ЛУ Алекса 

Дејовић, 

Ужице 

Програм насељавања зеца (Lepus 

europaeus Pall.) у ловиште 

,,Ђетиња” 

2.110.360,00   500.000,00   

105 

ЈП 

Србијашуме, 

Београд 

Набавка и уградња соларних 

панела за производњу 

електричне енергије у ловачкој 

колиби ,,Три Штубеја” 

754.560,00   754.560,00   

106 
НП Фрушка 

Гора 

Инвестиционо одржавање 

ловачке куће - Ворово 
3.832.110,00   1.000.000,00   

107 

ЈП 

Србијашуме, 

Београд 

Рачунари са интернет конекцијом 

(44 програма) 
1.738.000,00   1.738.000,00   

 Укупно захтевани износ 126.462.702,33       

Укупно уговорено на дан 15.11.2013. год.   22.645.337,08  

СВЕГА 
 

42.854.662,92 22.645.337,08 
 

СВЕУКУПНО 42.854.662,92 + 22.645.337,08 = 65.500.000,00 

 Остатак средстава до планираних 70.000.000 динара, представља 4.500.000,00 

динара, која су била опредељена за адаптацију 5 објеката за привремено складиштење 

одстрељене дивљачи и/или објеката за обраду и расецање меса дивљачи, за које је 

конкурисало ЈП „Србијашуме“, али ти уговори нису потписани од стране јавног 

предузећа. 

Напомињемо да ће Министарство редовно пратити ток реализације пројеката, а 

по истеку уговорног рока извршиће контролу и пријем извршених радова, предвиђених 

уговором.     

 

   Директор Управе за шуме 

    

   Перица Грбић 


