
 

На основу члана 49. став 5. Закон о ловству („Службени гласник Републике Српске“, број 

60/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ЦЈЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА, КОРИШЋЕЊА ДИВЉАЧИ И УСЛУГА У ЛОВИШТУ 

 

1. Овим рјешењем прописују се минималне цијене организационе таксе, цијене одстрела, 

цијене коришћења дивљачи и цијене услуга у ловишту, које ловац плаћа кориснику ловишта. 

2. Цијене у овом рјешењу исказане су у конвертибилним маркама и као такве примјењују се 

код обрачуна висине накнаде коју плаћа ловац члан удружења које је корисник ловишта, 

страни ловац и домаћи ловац који није члан удружења које је корисник ловишта. 

3. Све цијене у овом рјешењем су са урачинатим ПДВ-ом. 

4. Одстрел појединих врста дивљачи дозвољен је само са одговарајућим оружјем и 

муницијом: 

- медвједа пушком са изолученом цијеви калибра 7 mm и више и зрном тежине 11 грама и 

више, 

б) дивокозју дивљач пушком са изолученом цијеви калибра 6.2 х и 51 m/m и више и зрном 

тежине 6 грама и више, 

- срнећу дивљач пушком са изолученом цијеви калибра 5.6 х 41 m/m и више и зрном тежине 

3.5 грама и више, 

- дивљу свињу пушком са изолученом цијеви калибра 7 m/m и више и зрном тежине 9.0 грама 

и више и пушком сачмарицом употребом кугле (марке „BRENKE“ или „IDEAL“). 

- великог тетријеба-мужјака са пушком са изолученом цијеви калибра 5.6 m/m и тежином 

зрна већом од 2.6 грама и пушком сачмарицом употребом муниције са сачмом 4 mm и више, 

- пољску јаребицу, јаребицу камењарку, фазана, дивљу патку и љештарку са пушком 

сачмарицом и сачмом промјера 3 m/m и више и 

- шљуку, препелицу, грлицу, голуба и бекасину са пушком сачмарицом употребом муниције 

са сачмом 2,5 mm и више. 

5. Дивљач није дозвољено ловити пушком која прима више од два метка и полуаутоматском 

пушком која није редукована на два метка. 

6. Дивљач високог лова разврстана је по полној и старосној структури. 

7. Трофеји дивљачи се оцјењују према формули Међународног савјета за очување дивљачи и 

лова (у даљем тексту: CIC). 

8. За сваку одстријељену трофејну дивљач издаје се трофејни лист, а трофејима у медаљи по 

CIC-овој категоризацији додјељује се медаља: златна, сребрна или бронзана. Ловцу припада 

трофеј одстријељене дивљачи. 

9. У цијену одстрела дивљачи високог лова није урачуната цијена меса, изузев ако то није 

прописано овим рјешењем. Месо одстријељене дивљачи, ако га ловац жели купити, додатно 

се обрачунава. За сваку врсту дивљачи појединачно, прописано је како месо треба бити 

обрађено пред вагање и цијена меса. 

10. У цијену одстерла дивљачи ниског лова урачуната је цијена меса, а ловцу припада 

одстрељени примјерак. 

11. Код санитарног одстрела кога врше стручна лица, не наплаћује се цијена одстрела, 

трофејна вриједност и месо.У том случају евентуални трофеј и месо припадају кориснику 

ловишта. 
12. Дневна организациона такса обухвата: 



- код лова срнеће дивљачи, дивокозје дивљачи, медвједа и дивљих свиња: организацију лова, 

улаз у ловиште, услуге стручног пратиоца, употребу ловних објеката и обраду трофеја за 

транспорт, 

- код лова великог тетријеба и љештарке: организацију лова, улаз у ловиште и услуге 

стручног пратиоца, 

- код дивљачи ниског лова: организацију лова и улаз у ловиште. 

13. Ловац не плаћа дневну организациону таксу и цијену одстрела у лову вука, лисице, куне 

златице, куне бјелице, дивље мачке, јазавца и шакала, у акцијама које организује корисник 

ловишта, ради смањења бројног стања ових врста дивљачи, односно одржавања ових врста 

дивљачи на нивоу подношљиве бројности. 

14. Ловац, члан удружења које је корисник ловишта, само у једном удружењу може 

остварити право прописано само у члану 49. став 3. Закона о ловству („Службени гласник 

Републике Српске “, број 60/09). 

 

15. СРНЕЋА ДИВЉАЧ 

Дневна организациона такса за лов срндаћа и срне износи 50 КМ. 

 

а) СРНДАЋ 

Дозвољено вријеме лова срндаћа је у периоду од 15.маја до 15.септембра. 

Трофејна вриједност срндаћа у CIC поенима изражена у КМ износи: 

 

-до 79,99 поена....................................................................................280 КМ 

-од 80,0 до 99,99 сваки поен...............................................................12 КМ 

-од 100 поена......................................................................................520 КМ 

-од 100 до 104,99 поена....................................................................600 КМ 

-од 105 до 109,99 поена....................................................................690 КМ 

-од 110 до 114,99 поена....................................................................730 КМ 

-од 115 до 119,99 поена....................................................................945 КМ 

-од 120 до 129,99поена, сваки сљедећи поен .................................100 КМ 

-преко 130 поенa ............................................................................1.945 КМ 

-преко 130 поена, сваки слиједећи поен .........,,,,,,,,,,,,,..................130 КМ 

 

За рањеног а не пронађеног срндаћа ловац плаћа 50 % процијењене вриједности примјерка 

(трофеј и месо). 

Ловцу као трофеј припадају кости лобање са пароговима срндаћа. 

 

б) СРНА 

Дозвољено вријеме лова срне је у периоду од 01.септембра до 31.децембра. 

- Цијена одстрела за срну ......................................................................................70 КМ 

- За рањену, а не пронађену срну .........................................................................70 КМ 

Месо срнеће дивљачи у кожи, без утробе, главе и ногу до кољена наплаћује се 15 КМ по 

килограму. 

 

16. ДИВОКОЗЈА ДИВЉАЧ 

Дневна организациона такса за лов дивојарца и дивокозе износи 100 КМ. 

а) Дивојарац 

Дозвољено вријеме лова дивојарца је у периоду од 01.августа до 30.новембра 

Трофејна вриједност дивојарца у CIC поенима изражена у КМ износи: 

- до 69,99 поена.........................................................................................450 КМ 



- од 70 до 79,99 поена ..............................................................................660 КМ 

- од 80 до 84,99 поена ..............................................................................810 КМ 

- од 85 до 89,99 поена ...........................................................................1.080 КМ 

- од 90 до 94,99 поена ............................................................................1.260 КМ 

- од 95 до 99,99 поена ............................................................................1.440 КМ 

- од 100 до 104,99 поена ........................................................................1.980 КМ 

- од 105 до 109,99 поена ........................................................................2.700 КМ 

- преко110 поена, сваки слиједећи поен..................................................200 КМ 

За рањеног а непронађеног дивојарца ловац плаћа............................ 1.000 КМ 

 

б) Дивокоза 

Дозвољено вријеме лова дивокозе је у периоду од 01.септембра до 31.децембра. 

Трофејна вриједност дивокозе у CIC поенима изрежена у КМ износи: 

- до 69,99 поена......................................................................................... 450 КМ 

- од 70 до 79,99 поена .............................................................................. 660 КМ 

- од 80 до 84,99 поена ...............................................................................810 КМ 

- од 85 до 89,99 поена ............................................................................1.080 КМ 

- од 90 до 94,99 поена ............................................................................1.260 КМ 

- од 95 до 99,99 поена ............................................................................1.980 КМ 

- од 100 до 104,99 поена ........................................................................ 2.700 КМ 

- од 105 поена, сваки слиједећи поен .......................................................200 КМ 

За рањену а непронађену дивокозу ловац плаћа....................................1.000 КМ 

Месо дивокозје дивљачи у кожи, без утобе, главе и ногу до кољена, наплаћује се 20 КМ по 

килограму. 

Ловцу припада трофеј од дивојарца и дивокозе. 

 

17. ЈЕЛЕНСКА ДИВЉАЧ 

Дневна организациона такса за лов јелена обичног, јелена шилаша и кошуте износи 60 КМ. 

 

а) Јелен обични 

Дозвољено вријеме лова јелена обичног је у периоду од 01.септембра до 31.јануара. 

Трофејна вриједност јелена обичног у CIC поенима изражена у КМ износи: 

- до 170 поена............................................................................................500 КМ 

- од 170 до 189,99 сваки поен ....................................................................20 КМ 

- од 190 поена.............................................................................................900 КМ 

- од 190 до 209,99 сваки поен.....................................................................30 КМ 

- од 210 поена .........................................................................................1.500 КМ 

- преко 210 поена, сваки слиједећи поен ..................................................40 КМ 

За рањеног а не пронађеног јелена ловац плаћа 50 % процијењене вриједности примјерка 

(трофеј и месо). 

Ловцу као трофеј припадају кости лобање са пароговима. 

 

б) Остала јеленска дивљач 

Цијена одстрела остале јеленске дивљачи износи: 

- за јелена шилаша ...................................................................................40 КМ 

- за кошуту ...............................................................................................50 КМ 

- за рањеног а непронађеног јелена шилаша ...... ......................................20 КМ 

- за рањену,а непронађену кошуту ...........................................................30 КМ 



Месо јеленске дивљачи у кожи, без утробе, главе и ногу до кољена, наплаћује се 15 КМ по 

килограму. 

 

18. ДИВЉА СВИЊА 

Дневна организациона такса појединачног лова дивљих свиња износи 60 КМ. 

 

а) ВЕПАР 

Трофејна вриједност вепра у CIC поенима изражена у КМ износи:                                                

- до 79,99 поена........................................................................................180 КМ 

- од 80 до 99,99 поена, сваки поен ..................................................12,5 КМ 

- од 100 поена ........................................................................................430 КМ 

- од 100 до 109,99 поена, сваки поен............................................. .................25 КМ 

- од 110 поена...................................................................................................680 КМ 

- од 110 до 114,99 поена, сваки поен...............................................................50 КМ 

- од 115 поена...................................................................................................930 КМ 

- од 115 до 119,99 поена, сваки поен...............................................................75 КМ 

- од 120 поена...............................................................................................1.305 КМ 

- преко 120 поена, сваки поен................................................................100 КМ 

За рањеног а непронађеног вепра ловац плаћа 300 КМ, који се увећава за 50 % процјењене 

тежине меса. 

Ловцу припада тофеј. 

Месо вепра у кожи, без утробе, плаћа се 4 КМ по једном килограму. 

 

б) Крмача 

Цијена одстрела крмаче: 

- до 70 килограма тежине .....................................................................150 КМ 

- од 71 до 100 килограма тежине ..........................................................250 КМ 

- преко 100 килограма тежине ......................................................................300 КМ 

Ловцу припада одстрељени примјерак без обавезе плаћања цијене меса. 

За рањену а непронађену крмачу ловац плаћа износ од 50 КМ који се увећава за 50 % 

процијењене тежине меса. 

 

в) Назиме и прасе 

Цијена одстрела назимета износи............................................................150 КМ 

Цијена одстрела прасета износи...............................................................100 КМ 

Ловцу припада одстрељени примјерак без обавезе плаћања цијене меса. 

 

г) Лов дивље свиње са чеке 

Ако се одстрел дивљих свиња врши са затворених чека ловац плаћа цијене утврђене у 

подтачкама а), б) и в) ове тачке а ловцу припада одстрељени примјерак крмаче, назимета и 

прасета без обавезе плаћања меса. 

Ако се одстрел дивљих свиња врши са затворених чека, ловац плаћа промашај у слиједећим 

износима: 

за вепра ................................................................................................100 КМ 

за крмачу.............................................................................................50 КМ 

за назиме и прасе................................................................................50 КМ 

 

д) Лов дивље свиње погоном и пригоном 

Лов погоном и пригоном на дивље свиње организује се за групе од три до десет ловаца. 



Дневна организациона такса по групи, ако ловци нису чланови ловачког удружења које је 

корисник ловишта, односно матичног удружења, износи 300 КМ. У ову цијену је урачуната 

организација лова, улаз у ловиште, услуге погонича и одстрел првог примјерка дивље свиње 

без обавезе плаћања меса, без обзира на пол, старост и узраст. 

Сваки наредни одстрељени примјерак плаћа се паушално у слиједећим износима: 

- за вепра......................................................................................................400 КМ 

- за крмачу.................................................................................................250 КМ 

- за назиме и прасе....................................................................................150 КМ 

Ловцу припада одстрељени примјерак без обавезе плаћања цијене меса. 

Промашај и рањавање се не наплаћују. Ако се у току ловног дана у погону и пригону не 

покрену дивље свиње, ловцима се враћа 70 % уплаћеног износа организационе таксе за тај 

дан. 

Трофејна вриједност вепра се наплаћује по вриједностима CIC поена наведеним у подтачки а) 

ове тачке. 

 

19. Мрки медвјад (мужјак и женка) 

„Дневна организациона такса за лов мрког медвједа износи 100 КМ. 

Дозвољено вријеме лова мрког медвједа је у периоду од 1. октобра до 15. маја. 

Трофејна вриједност мрког медвједа у CIC поенима изражена у КМ износи: 

до149,99поена……………………………………… 1.200 КМ 

-од 150 до 199,99 поена......................................... 2.500 КМ 

од200до249,99поена…………………………………… 3.800КМ 

-од 250 до 274,99 поена……………………………… 5.500 КМ 

-од 275 до 299,99 поена……………………………... 7.000 КМ 

-од 300 поена…………………………………………. 8.500 КМ 

-преко 300 поена, сваки поен до 400 поена…………. 70 КМ 

-преко 400 поена, сваки сљедећи поен……………… 120 КМ 

  

За рањеног, а непронађеног мрког медвједа ловац плаћа 50% процијењене вриједности 

примјерка.  

За промашај мрког медвједа ловац плаћа 300 КМ. 

Ловцу као трофеј припадају лобања и крзно медвједа. 

Месо мрког медвједа без утробе, крзна, главе и шапа  износи 20 КМ по једном 

килограму. 

 

20. ВЕЛИКИ ТЕТРИЈЕБ МУЖЈАК 

Дневна организациона такса по ловцу износи 100 КМ. 

Дозвољено вријеме лова великог тетријеба мужјака је у периоду од 01.априла до 31.маја. 

Цијена одстрела великог тетријеба мужјака износи:.......................2.000 КМ 

За рањеног а не пронађеног великог тетријеба мужјака ловац плаћа 

...................................................................................................................1.000 КМ 

За промашај великог тетријеба мужјака ловац плаћа..............................300 КМ 

Ловцу као трофеј припада цијели примјерак великог тетријеба мужјака. 

 

21. ЉЕШТАРКА МУЖЈАК 

Дневна организациона такса по ловцу износи 70 КМ. 

Дозвољено вријеме лова љештарке мужјака је у периоду од 16.августа до 31.децембра. 

Цијена одстрела за љештарку мужјака износи......................................100 КМ 

За рањену а непронађену љештарку мужјака ловац плаћа.................... 50 КМ 



Ловцу као трофеј припада цијели примјерак љештарке мужјака. 

 

22. ДИВЉАЧ НИСКОГ ЛОВА 

Дневна организациона такса по ловцу износи 20 КМ. 

Цијена одстрела по врстама дивљачи износи за: 

- зеца (вријеме лова од 01.10. до 05.12)........................................................55 КМ 

- фазана (вријеме лова од 01.10. до 05.01).......................................................20 КМ 

- јаребицу пољску (вријеме лова од 01.10. до 05.01).......................................25 КМ 

- Јаребицу камењарку (вријеме лова од 01.10. до 05.01).................................25 КМ 

- дивљу патку глувару (вријеме лова од 01.09. до 29.02)................................10 КМ 

- дивљу патку крџу (вријеме лова од 01.09. до 29.02)....................................10 КМ 

- дивљу гуску (од 16.09. до 29.02).....................................................................20 КМ 

- препелицу, дивљег голуба, грлицу малу бекасину (вријеме лова од 01.08. до 31.12)............7 КМ 

- шумску шљуку (вријеме лова од 01.08. до 29.02)..........................................10 КМ 

- црну лиску (вријеме лова од 01.08. до 29.02)...............................................10 КМ 

Одстрељена дивљач пропада ловцу. 

 

23. НЕЗАШТИЋЕНЕ КРЗНАШИЦЕ 

Дневна организациона такса износи 80 КМ. 

Ако ловац у лову на другу дивљач одстрели неку од ових врста, не плаћа дневну 

организациону таксу. 

Цијена одстрела по врстама дивљачи износи за: 

- вука..........................................................................................................750 КМ 

- лисицу........................................................................................................40 КМ 

- куну (златице и бјелице)..........................................................................80 КМ 

- дивљу мачку............................................................................................180 КМ 

- јазавца........................................................................................................50 КМ 

- шакала.....................................................................................................150 КМ 

Ловцу као трофеј припадају лобања и крзно вука, шакала, дивље мачке, јазавца и лисице. 

 

24. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 

За остале услуге у лову, које корисник ловишта пружа ловцу, а које нису укључене у дневну 

организациону таксу ( нпр. кориштење теренског возила, трактора, чамца, коња, паса, 

погонича, носача, веслача, видео и фотоснимање дивљачи и ловишта, разгледање ловишта) 

цијене одређује корисник ловишта. 

 

25. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Цјеновник одстрела, коришћења 

дивљачи и услуга у ловишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 8/10) 

26. Овао рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику”. 

 




