
 

 

  

 

 На основу члана 72. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(„Службени гласник РС”, број 95/18), 

  Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 О ОБРАСЦУ ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОВОСТАЈЕМ 

ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ ЗА НАРЕДНУ ЛОВНУ ГОДИНУ 

 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 18/19 од 15. марта 2019. године) 

 

 

Члан 1. 

 Овим правилником прописује се образац за обрачун накнаде за коришћење 

ловостајем заштићених врста дивљачи за наредну ловну годину. 

 

Члан 2. 

 Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи за наредну 

ловну годину обрачунава се на Обрасцу - Обрачун накнаде за коришћење ловостајем 

заштићених врста дивљачи за наредну ловну годину, који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 

 Образац из става 1. овог члана садржи: у одељку А - редни број, врсту 

дивљачи, основицу накнаде по јединки, планирани одстрел (број јединки), вредност 

планираног одстрела и обрачунату висину накнаде за наредну ловну годину (10% од 

основице), у одељку Б - износ за уплату у текућој години, у одељку Б1 - износ који је 

потребно уплатити до 15. априла текуће године, у одељку Б2 - износ који је потребно 

уплатити до 31. децембра текуће године и потпис одговорног лица. 

 Образац из става 1. овог члана попуњава се у Excel формату и доставља 

електронски и у писаној форми министарству надлежном за послове ловства. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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Образац 

 

 ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА 

ДИВЉАЧИ ЗА НАРЕДНУ ЛОВНУ ГОДИНУ 

      
А           

Р.б. Врста дивљачи 

Основица 

накнаде 

по 

јединки  

Планирани 

одстрел (број 

јединки)  

Вредност 

планираног 

одстрела  

(IIIxIV) 

Обрачуната 

висина 

накнаде за 

ловну 

____/____ 

годину          

(Vx10/100) 

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 

1. Дивокоза - све категорије дивљачи         

2. Муфлон - мужјак         

3. Муфлон - женка и подмладак         

4. Срна - мужјак          

5. Срна - женка и подмладак         

6. Јелен обични - мужјак          

7. Јелен обични - женка и подмладак         

8. Јелен лопатар - мужјак          

9. Јелен лопатар - женка и подмладак         

10. Јелен вирџинијски - мужјак          

11. Јелен вирџинијски - женка и подмладак         

12. Дивља свиња - мужјак          

13. Дивља свиња - женка и подмладак         

14. Зец         

15. Дивља мачка         

16. Куна белица         

17. Куна златица         

18. Јазавац         

19. Сиви пух         

20. Ондатра         

21. Веверица         

22. Ракунолики пас         

23. Нутрија         

24. Ласица         

25. Мрки твор         

26. Вук         

27. Шакал         

28. Лисица         

29. Дивља патка кржуља, крџа         

30. Дивља патка звиждара         

31. Дивља патка глувара         

32. Дивља патка пупчаница, гроготовац         

33. Дивља патка риђоглава         

34. Дивља гуска лисаста         
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35. Дивља гуска глоговњача         

36. Шумска шљука         

37. Дивљи голуб гривнаш         

38. Гугутка         

39. Препелица         

40. Пољска јаребица         

41. Фазан из слободне природе         

42. Црна лиска         

43. Барска кокица         

44. Сојка         

45. Гачац         

46. Велики корморан         

47. Јастреб кокошар          

48. Сива чапља          

49. Сива врана          

50. Сврака          

Б 
СВЕГА ЗА УПЛАТУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ 

(∑ А у колони 

VI) 
    

Б1 За уплату до 15. априла текуће године   (min 30% од Б)     

Б2 

За уплату до 31. децембра текуће 

године 
  (Б - Б1)     

  
    

Напомена: Образац се попуњава у Excel формату. Одштампан и потписан образац доставити најкасније до 

1. априла текуће године Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управи за шуме, Нови 

Београд, Омладинских бригада и електронски на адресу: office.sume@minpolj.gov.rs 

  
    

  
    

  
  

(потпис одговорног лица) 
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