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На основу чл.23. став  један, тачка 28. Статута, а у складу са Правилником о проглашењу 
ловостајем заштићених врста дивљачи, (објављен у  Сл.Гл.РС.бр.9/12.) и Годишњим планом 
газдовања Ловиштем ‚‚Панчевачки рит‚‚ за ловну 2016./17.год. Извршни одбор Ловачког удружења 
‚‚Београд‚‚ на седници одржаној 10.04.2017.год. у Београду,  донео је:   
 
 
 
Ловни календар 
 
 за ловну 2017/2018. годину.   
 
ВАЖНО: Ловац који жели да учествује у  лову у Ловачком удружењу ‚‚Београд‚‚  приликом 
издавања Дозволе за лов, мора дати на увид: Ловну карту, Оружни лист и  ЧЛАНСКУ 
КАРТУ ЛУБ-а СА ОВЕРЕНОМ  МАРКИЦОМ ЗА 2017.год. која је доказ  да је ловац све своје 
обавезе према Удружењу  (новчане и радне)  у потпуности  и на време извршио. 
Ловцу који поседује Ловну карту а нема Чланску карту ЛУ са МАРКИЦОМ ЗА 2017. НЕЋЕ 
БИТИ ОМОГУЋЕНО ДА ЛОВИ од 01.08.2017.године осим у комерцијалном лову . 
Чланови ЛУБ-а којима је одобрено мировање чланства за 2017.год. НЕ МОГУ гостовати у 
лову у ЛУБ-у.  
 
Ограничења у кретању лица у ловишту: 
 
Члан 30. Закона о Дивљачи и ловству. („Сл. Гл.РС”, бр. 8/10) 
„У ловишту се могу кретати лица која су наоружана ловачким оружјем или опремљена другим 
средствима за лов, ако имају ловну карту и дозволу за лов“. 
 
 
У ловишту ``Панчевачки рит`` ловиће се: 
 
КРУПНА ДИВЉАЧ 
 
Срндаћ  
• срндаћ се лови у периоду од 01.05.2017..-30.09.2017.  
 
У Ловној 2017. год. одређено је пет  грла  за  одстрел, 50% од  ценовника ЛСС. 
 
Срна и лане 
• срна и лане се лове у периоду од 01.09.2017.-31.01.2018. год. 
•За потребе ЛУБ-а одстрелиће се до пет грла или по Ценовнику ЛСС за чланове ЛУБ-а. Лане се не 
лови. 
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•За потребе ЛУБ-а одстрелиће се до пет грла или по Ценовнику ЛСС за чланове ЛУБ-а. Лане се не 
лови. 
 
Дивља свиња : 
 
Вепар и назиме 
 
У Подунавском делу ловишта:  
 
- Дивљи вепар и назиме ловиће се у периоду од 01.05.-31.08. УТОРКОМ  И СУБОТОМ. 
- У периоду  од  01.09.2017 -28.02.2018. (до испуњења одобрене квоте за одстрел по Плану 
газдовања.) ловиће се УТОРКОМ и  ПЕТКОМ (алтернативно) 
Зборно место је  магацина „ Сланци`` од 17 часова (мај-септембар) и 15 часова (октобар-
фебруар).На дан отварања лова извршиће се преглед оружја и опреме на зборном месту. 
 
У Панчевачком риту:  
Дивљи вепар и назиме ловиће се од 01.05.2017. (Датум почетка лова за комерцијали и ванредни 
лов) до 28.02.2018. год., односно до испуњења одобрене квоте за одстрел. 
-Почетак организованог лова на дивљег свиње у Панчевачком риту је 02.09.2017.године. 
Зборно место за отварање лова, 02.09. је на фазанерији у 17.00 часова( мај-септембар) и 15 
часова (октобар-фебруар).На дан отварања лова извршиће се преглед оружја и опреме на зборном 
месту. 
За остале ловне дане зборно место је Спортски центар фудбалског клуба Ковилово. 
•Ловни дани су:   СРЕДА И СУБОТА-  АЛТЕРНАТИВНО. 
 Приликом издавања дозволе за лов, ловац се сам опредељује ког ловног дана у недељи ће ловити.  
- Истом лицу се не може издати дозвола за лов у Панчевачком риту, за оба ловна дана у 
недељи. 
Дивља крмача  
Дивља крмача се лови од 01.07-31.12.2017. а у периоду од 01.07.-31.08. примењују се друге 
цене. Примењиваће се цена од 500,00 дин по килограму. (ПДВ укључен у цену) 
 
 
-Извршни Одбор,  на основу  процењене ситуације у целом ловишту и евентуалних штета од 
дивљачи,  може  утврдити измену датума почетка организованог лова и о томе обавестити 
чланове,на основу процењене ситуације у целом ловишту (у делу ловишта намењеном за 
комерцијални лов)  
Издавање дозвола за  лов дивљих свиња: 
Пријављивање за лов уторком од 14-18 часова, телефонским путем. (Филић Ненад 062-791241; 
Марковић Владимир 062-791243; Милан Кузмановић 062-791242) 
•Време почетка и завршетка лова је за период од 01.09.-31.09. (август- септембар) од 17:00 до 23 
часова. Одјава до 23:30 на Ковилову. Неблаговремено одјављивање из лова санкционисаће се. 
•Време почетка и завршетка лова је за период од  01.10.-31.12. (октобар - децембар) од 14:30 до 22 
часова.Одјава до 22:30 
•Ловиће се на целом терену, осим на комерцијалним теренима.  
Уводе се месечне квоте за одстрел. 
За месец септембар и октобар квота  за одстрел 35 (тридесетпет) грла месечно у Панчевачком 
риту. Ловиће се само СУБОТОМ у месецу септембру и октобру. 
Новембар и децембар квота за одстрел је 50 (педесет) грла месечно у Панчевачком риту. 
Уколико лов дивљих свиње крене пре 02.09. квота за одстрел је 15 (петнаест) грла у августу. 
У месецу новембру и децембру ловиће се и СУБОТОМ И СРЕДОМ. 
Све квоте које се не испуне преносе се у наредни месец. 
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-У једном ловном дану- чекањем, дозвољен је одстрел једног грла дивље свиње по ловцу.  
•Цена меса дивљих свиња је 96,40 дин. са ПДВ-ом, по килограму.  
Организоваће се комерцијални групни лов на дивље свиње 11.11.2017 и 02.12.2017.године.  
У ловном дану ако је организован лов погоном неће бити лова дивљих свиња чекањем.Котизација 
3.500,00 динара за све учеснике у лову и биће ограничен број учесника у лову и ограничен број 
паса у лову.  
Један ловни дан са 5о ловаца у комерцијалном лову износи 200.000,00 динара. 
За одстрељену дивљач у групним лововима ловац који је одстрелио дивљег вепра може откупити 
трофеј по ценовнику ЛСС,  месо остаје  Ловачком удружењу „Београд“. 
- Одстрел дивљачи  наплаћује се: До 60 кг.(назиме) 396,оо дин., преко 60кг.( крмача) 792,оо дин. са   
ПДВ-ом. Вепар (одстрел и трофеј) се плаћа 30% од ценовника ЛСС. 
- Рањена дивљач се плаћа 50% од пуне цене.  
Месо дивље свиње не сме се употребљавати док се не изврши ветеринарски преглед методом 
дигестије на трихинелу. Ветеринарска станица Минић  вршиће преглед на трихинелу. 
Квалификација уловљене дивљачи: 
- Одстрељено прасе током целе ловне сезоне ће се фактурисати по 30 кг. 
-назиме је од 31 до 60 килограма (бруто) 
Најстроже је забрањено померање-транспорт одстрељене диљачи пре обележавања 
маркицом.  Одстрељена дивљач се одвози на фазанерију. 
Сваки пуцањ се мора обавезно пријавити и образложити.  
Комерцијални лов на дивље свиње:  
-Годишњим планом газдовања  одређено је 10 вепрова  и 20 назимади за комерцијални лов.  
-Цена одстрела, меса дивљачи , трофеја и Дозволе за лов је по ценовнику ЛСС. 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ: Све информације око израде чека , као и локације на којима се може поставити 
чека одређује Управник ловишта,  а уједно даје и нацрт- изглед чеке, како би се постигла 
једнобразност ловно техничких објеката. 
Све чеке које су направљене без одобрења-нелегалне, необележене, непријављене и које су 
направљене на недозвољеним местима, биће уклоњене. 
Све чеке које су закључане доставити кључеве Стручној служби. Уколико се не достави подлежу 
дисциплинској одговорности. 
 
 
СИТНА ДИВЉАЧ  
У лову на ситну дивљач није дозвољено водити птичаре који немају идентификациону 
картицу или потврду о употребљивости у лову (сертификат) исправу коју издаје КСС.  
У групном лову користи се најмање један ловачки пас одговарајуће расе на групу до десет 
ловаца.  
Група ловци који немају пса неће добити дозволу, а ако се затекну у лову са псом без 
идентификационе картице биће санкционисани и ловац и груповођа. 
Није дозвољено пуштати псе гониче у ловиште осим на полигону за обуку кратконогих 
гонича. На полигону је дозвољено уз предходно јављање Управнику ловишта и то ван ловног 
дана на ситну дивљач. У лов на ситну дивљач забрањено је водити псе гониче. 
 
Препелица: 
• препелица ће се ловити у периоду 03.08.-30.09.2017. год. 
•Ловни дани  су:  ЧЕТРВРТАК И НЕДЕЉА. 
•Ловиће се од свитања до сумрака, на теренима у Панчевачком риту, осим терена за комерцијални 
лов. 
- У једном ловном дану дозвољен је одстрел пет препелица по ловцу.  
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Грлица  
•Изменама Правилника на ову врсту ловостајем заштићене дивљачи у Р. Србији забрањен је 
лов до 31.03. 2018. године.  
•У Ловишту ‚‚Панчевачки рит‚‚ грлица  се у 2017. години неће ловити. 

 
Дивљи голуб гривнаш  
• дивљи голуб ће се ловити у периоду 03.08.-31.01.2018. год. 
•Ловни дани за дивљег голуба су:  ЧЕТВРТАК И НЕДЕЉА. 
•Ловиће се од свитања до сумрака, на теренима у Панчевачком риту осим заштићених појаса. 
- У једном ловном дану дозвољен је одстрел два дивља голуба по ловцу.  
 
 
Дивља патка (Кржуља, Звиждара, Глувара, Пупчаница и Риђоглава) и Црна лиска:  
• ове врсте дивљачи  ће се ловити у периоду 03.09.2017.-28.02.2018. год. 
•Ловни дани за дивље патке и лиске су:  ЧЕТВРТАК И НЕДЕЉА.  
•Ловиће се од свитања до сумрака, од 14.01.2018. само у свитање и сумрак.  
- У једном ловном дану дозвољен је одстрел три дивље патке и три лиске по ловцу.  
 
Дивља гуска (Лисаста и Глоговњача) 
• дивље гуске ће се ловити у периоду 01.10.2017.-28.02.2018. год. 
•Ловни дани за дивље гуске су:  ЧЕТВРТАК И НЕДЕЉА.  
•Ловиће се од свитања до сумрака, од 14.01.2018. само у свирање и сумрак. 
- У једном ловном дану дозвољен је одстрел три дивље гуске по ловцу.  

 
Терени за лов дивљих патака и гусака су, приобаље река и терен од насипа ка 
рекама(форланд). 
 
 

По каналима и барама у Панчевачком риту (унутар терена, осим за ситну дивљач),    дивље 
патке и дивље гуске МОГУ СЕ ЛОВИТИ    Н Е Д Е Љ О М:  од почетка лова   на  фазана, (од 
22.10.)  до краја лова на фазана 14.01.2018. Четвртком се могу ловити искључиво на обалама 
река и у форланду (ОД НАСИПА КА РЕКАМА).  
 
- У јануару и фебруару месецу када то временске прилике омогућавају (измаглица, терен под 
снежним покривачем) лов дивљих гусака може бити дозвољен сваким данима на целом терену, 
осим заштићених појаса. 
 
У лову на прелетну дивљач (препелице, д. голуба, д. патке и д. гуске) дозвољено је да ловци 
поведу по једног госта у лов. Котизација  за прелетну дивљач износи 500,00 динара по госту а 
недељом је 2.000,00 динара, када се лови прелетна дивљач и фазан. 
 
Фазан 
• ловиће се само ФАЗАНСКИ ПЕТАО у периоду 22.10. -14.01.2018. год. 
•Ловни дан је НЕДЕЉА. 
•Време лова је од 08.00-15.00 часова. 
•Лов се обавља групно, на целом терену ловишта, осим заштићених појасева. 
- У једном ловном дану дозвољен је одстрел једог фазанског петла по ловцу.  

- Дозвољено је да ловци поведу по једног госта у лов на фазана, котизација за гостински лов је 
2.000,00 динара. А гост може да лови и дивље патке.
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Зец 
Лови ће се у ловној 2017/18 години 26.11.2017. У једном ловном дану лови се један зец по ловцу. 
•Ловни дан је НЕДЕЉА. 
 Ловни дан на зеца је  26.11.  (26.11. узимаће се узорци очних сочива, који ће бити упућени у за то 
надлежну научну установу,  ради утврђивања учешћа младих у популацији. Узорке предају вође 
група по завршетку лова, од 15 до 16 часова,  на зборним местима.)  
 
 
Шумска шљука: 
-Шумска шљука се лови у периоду 22.10.-14.01.2018. год. Ловни дан је НЕДЕЉА. 
 
Пољска јаребица  
•Изменама Правилника на ову врсту ловостајем заштићене дивљачи у Р. Србији забрањен је лов 
до 2017. године.  
•У Ловишту ‚‚Панчевачки рит‚‚ пољска јаребица се у 2017. години неће ловити..  
 
Зборна (улазно-излазна)   места за лов на ситну дивљач  су:  
-Срушена пумпа на Зрењанинском путу, Сефкерински мост, Магацин-Овча, Вишњица (месера 
Боца), Сланци (пољопривредни магацин), Велико село (центар) и Миријево (Три тигања),  
Коцићеве штале сат времена пре почетка лова, Дистрибуција-Лешће. 
 
Дозволе за лов ситне врсте дивљачи   издају Ловници. Издавање  дозвола на улазном месту на 
ком ће се ловити дивљач.(фазан-зец). Узимање дозвола код ловника. Услучају промене 
терена јавити се ловнику. Обавезна одјава у 15 часова. Неодвајљивање подлеже 
дисциплинској одговорности. 
 
 
Дивља мачка и јазавац:  
• дивља мачка и јазавац се лове у периоду 01.07.2017.-28.02.2018. год. 
 
Куна златица и куна белица: 
• куна златица и куна белица се лове у периду  01.10. -28.02. 2018.  год. 
 
Предатори 
 
Шакал и лисица 
Шакал и лисица ће се ловити чекањем и групним ловом. 
У периоду од 01.07.2017.-31.01.2018.године организоваће се појединачни ловом чекањем по 
ревирима,а ловни дани  су ПОНЕДЕЉАК и СРЕДА, а у периоду лова на дивље свиње ловни дани 
су СРЕДА и СУБОТА.  
-У месецима:  Фебруар, организоваћемо суботом и недељом,  групне ловове- погоном на 
предаторе,  о чему ће чланови бити благовремено обавештени. 
-У групним лововима-погоном  на предаторе  чланови ЛУБ-а  имају право да доведу по једног 
госта ловца.  
По завршетку лова дивљих свиња и фазана шакал и лисица ће се ловити  средом и суботом 
до 31.01.2018. 
За време снежних падавина, белог покривача, предатори се могу ловити сваки дан. 
Сваки ловац у току групног лова, ради безбедности у лову, мора имати на себи сигнални 
флуоросцентни прслук. 
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Одстрел шакала у 2017.год. стимулише се са  по 2.000,00 динaра за свако одстрељено, одрасло грло 
( или се може рачунати као одрађена радна акција два одстрељена шакала).  
Ко одстрели шакала у лову на дивље свиње чекањем-може   да иде у наградни лов или да му се 
исплати новац. 
Новац се исплаћује за одстрељеног шакала у канцеларији ЛУБ-а на основу приложене 
пропратнице. 
Одстрел лисице 1.000,00 динара 
Одстрел мора бити уредно евидентиран и документован  а  дивљач прописно обележена и предата 
Стручној служби.   
За уредност и тачност евиденције одговоран је Управник ловишта. 
За појединачне ловове дивљих свиња и прдатора ловац је дужан да себи обезбеди пратиоца. 

 
Списак ловника који ће издавати дозволе за лов ситне дивљачи: 
- ревир ЈАБУЧКИ И РЕВА: Миловановић Владимир 063-1270582. 
- ревир ОВЧА: Ђекић Илија 064-1231853; 
- ревир СЕФКЕРИНСКИ: Игор Стоилковић 062-593209; 
- ревир КОВИЛОВО: Раде Миљковић 064/6866482; 
- ревир ВЕЛИКО СЕЛО: Марковић Горан 064-6152221; 
- ревир ВИШЊИЦА: Ерцеговац Марко 064-3631240; 
- ревир СЛАНЦИ: Ђурђевић Бојан 060-6497852; 
- ревир МИРИЈЕВО: Паклар Синиша 060-3934470;  
- ревир МИРИЈЕВО IIАтанасковић Ненад 060-5888556 
- ревир ГЛОГОЊСКИ РИТ: Предраг Дамњановић 063-309935. 
- ревир ЛЕШЋЕ: Ђорђевић Раде 
 
ЗАМЕНИЦИ ЛОВНИКА: 
- ревир ЈАБУЧКИ РИТ И РЕВА:  Нерић Миле 063-7798180; 
- ревир ОВЧА: Мудрић Бранислав 064/2142093; Вијасин Владимир 063/351102; 
- ревир СЕФКЕРИНСКИ: Кончаревић Вибор 065-2089289; Стоилковић Марјан 063-386375. 
- ревир КОВИЛОВО: Кончаревић Зоран 060/3159200; Божић Иван 060/3430927; 
- ревир ГЛОГОЊСКИ РИТ: Милојевић Зоран-Шуца 064/5854383. 
- ревир ВЕЛИКО СЕЛО: Марковић Александар064/1456358; 
- ревир ВИШЊИЦА: Богдан Ерцеговац 064-2067229; 
- ревир СЛАНЦИ: Јевтић Срећко 064/1299708 и Маричић Владан 064/1282686; 
- ревир МИРИЈЕВО II: Гојковић Славко 063-628268. 
- ревић МИРИЈЕВО I: Митровић Слађан 064/2659821. 
 
Лов за ветеране: 
-Традиционални лов за ветеране ће бити организован 28.10.2017.год. (СУБОТА). 
Тога дана неће бити лова чекањем дивљих свиња 
 
 Ванредни ловови: 
-Одлуком Скупштине ЛУБ-а Председник Удружења и председник Извршног одбора могу 
организовати ванредне ловове и лов за госте и имају дискреционо право позивања учесника 
у лову.  
 
Оцењивање паса и полагање испита урођених особина:  
-Удружење ће и ове године организовати оцењивање Ловачких паса у екстеријеру и испитивање 
урођених особина паса (плаћају се само надокнаде КСС),  првог почетка лова на препелице и 
Октобру месецу пред лов фазана. Благовремено се пријавити канцеларији ЛУБ-а. 
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Терени за обуку паса у периоду од 1. јула текуће године до 15. марта наредне године. 
 
-Терен за обуку Ловачких паса птичара оивичен је:  Панчевачки мост, Зрењанински пут, пут за 
мост ‘Михајло Пупин’’ до Дунава, Дунавом до Панчевачког моста. 
 
-Терен за обуку  гонича малог раста оивичен је: Зрењанински пут - пут за Опово до Тамиша, 
реком Тамиш и каналом до Дунава, Дунавом до границе са Србијашумама, Границом до 
Зрењанинског пута. У току једног дана може се тренирати шест паса. 
 
Тренинг паса, краткногих гонича, врши се искључиво на основу одобрења Управника ловишта  а у 
складу са одлуком Извршног одбора, којом се регулише временски период, дани у недељи, као  и 
број учесника ловаца и паса у тренингу уз присуство ловника.  
 
- Tерен за комерцијални лов: асфалтни пут од срушене пумпе до Рушевина, од Рушевина 
ободним каналом до Ћурковић рампе, од Ћурковић рампе границом са Србијашумама и каналом 
од каменог моста до асфалта према Визељу. Од асфалта ивицом Визељске шуме и у продужетку 
малог канала до асфалтног пута и асфалтним путем до срушене пумпе. 
 
-Заштићени појас за ситну дивљач пруга ка Панчеву, насипом узводно до Овчаревог пута и 
Овчаревим путем до пруге. 
Глогоњски рит-Перина шума: насипом до Т канала и каналом до краја кромпиришта па десно до 
почетка Перине шуме и тако ивицом шуме до насипа. Ово важи само за ситну дивљач. 
 
Акције на фазанерији и у ловишту: 
-Сваки члан Удружења, осим ветерана и почасних чланова, дужан је да одради три радне 
акције на фазанерији и једну ловну акцију.  Вредност сваке акције је 3.000,00 динара. Акције 
на фазанерији почињу 15.01.2017 године- 31.08.2017.године. Пријаве до четвртка канцеларији 
ЛУБ-а ради организације посла. Ко се не пријави канцеларији вратиће се са фазанерије. 
Позивају се сви који сматрају да могу од почасних чланова и ветерана да одраде радну 
акцију на фазанерију због повећаног обима посла, због реконструкције рада фазанерије ЛУБ-
а. 
Сваки члан који је ослобођен радних акција не може да одрађује радне акције за друге ловце. 
 
Полигон за пробни хитац:  
Чланови ЛУБ-а могу свакодневно користити Полигон за пробни хитац и то у летњем периоду од 
08 до 20 часова, а у зимском од 08 до 16 часова, уз предходно обавезно пријављивање телефоном 
или путем СМС поруке дежурном на Фазанерији Илији на 062/791244. 
 
Ловачко удружење „Београд“ организоваће предавања на фазанерији ЛУБ-а пратилац у лову . 
Заинтересовани да се јаве канцеларији ЛУБ-а. Учешће у износу од 1.000,00 динара. 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
                                                                                                              ЗОРАН  КОЦИЋ 
 


