
Р.б. Број уговора Подносилац Назив пројекта/програма
Уговорено за 

2016

Уговорено за 

2017

1 401-00-03503/2016-10 ЛУ Војвода Мишић, Мионица

Побољшање трофејне структуре и популационих особина 

дивљих свиња кроз установљење и изградњу сталног 

прихватилишта - репро-центра у ловишту „Рибница” 

800,000.00

2 401-00-03583/2016-10 ЛУ Копаоник, Брус

Повећање броја дивљих свиња и побољшање 

популационих особина популације ове дивљачи кроз 

установљење и изградњу сталног прихватилишта - 

репроцентра у ловишту „Копаоник-Пожар” - фаза 2

800,000.00

3 401-00-03545/2016-10 ЛУ Сребрница, Страгари

Повећање броја дивљих свиња и побољшање 

популационих особина популације ове дивљачи кроз 

установљење и изградњу сталног прихватилишта - 

репроцентра у ловишту „Сребрница”- фаза 2

800,000.00

4 401-00-03552/2016-10 ЛУ Ниш, Ниш

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста крупне дивљачи у ловиштима Републике Србије, 

изузев Ааутономне покрајине Војводина, са аспекта 

заштите, управљања, коришћења и побољшања 

популационих параметара 

500,000.00

5 401-00-03526/2016-10 ЛУ Косјерић, Косјерић

Побољшање трофејне структуре и популационих особина 

(освежавање крви) дивљих свиња кроз установљавање и 

изградњу сталног прихватилишта репро-центра у ловишту 

„Скрапеж”

700,000.00

6 401-00-03518/201-10 ЛУ Рашка, Рашка

Повећање броја дивљих свиња и побољшање 

популационих особина популације ове дивљачи кроз 

установљење и изградњу сталног прихватилишта - 

репроцентра у ловишту „Зимовник” и уношење исте 

популације дивљачи у исто прихватилиште - фаза 2

800,000.00

7 401-00-03568/2016-10
ЛУ Милета Полић Бата, 

Љубовија

Унапређење општег популационог статуса дивљачи 

заштићене ловостајем, кроз повећање броја и побољшање 

популационих особина дивљих свиња установљењем и 

изградњом сталног прихватилишта - репроцентра у 

ловишту „Буковац” - наставак пројекта

1,100,000.00

8 401-00-03497/2016-10 ЛУ Драгачево, Гуча
Реинтродукција и унапређење просторне дистрибуције 

дивље свиње у ловишту „Драгачево”
1,000,000.00 3,000,000.00

Тачка 1. Конкурса: Унапређење стања популација ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев 

Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања популационих параметара



9 401-00-03650/2016-10 ЛУ Фазан-Звездан, Звездан

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста крупне дивљачи у ловишту „Ромулијана”, са аспекта 

заштите, управљања, коришћења и побољшања 

популационих параметара 

190,000.00

10 401-00-03483/2016-10 ЛУ Мића Поповић, Барајево
Пројекат унапређења популације ловостајем заштићених 

врста дивљачи у ловишту „Барајевска река”
2,000,000.00

11 401-00-03524/2016-10 ЛУ Гучево, Лозница

Унапређење општег популационог статуса дивљачи 

заштићене ловостајем, кроз повећање броја и побољшања 

популационих особина дивљих свиња, установљавањем и 

изградњом сталног прихватилишта - репро-центра у 

ловишту „Јадар” 

525,000.00

12 401-00-03623/2016-10 ЛУ Баљевац, Баљевац

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста дивљачи у ловишту „Јошаница” изградњом 

репродукционог центра за дивље свиње - фаза 1

600,000.00

13 401-00-03606/2016-10
ЈП Национални парк Тара, 

Бајина Башта

Унапрешење газдовања популацијом дивокозе (Rupicarpa 

rupicarpa) у ловишту „Тара”
850,255.00 1,400,000.00

14 401-00-03491/2016-10
ЈП Национални парк Ђердап, 

Доњи Милановац

Репро центар дивљих свиња „Лбница” у ловишту 

„Ђердап” - фаза 1
500,000.00 4,000,000.00

11,165,255.00 8,400,000.00

15 401-00-03586/2016-10 ЛУ Шумадија, Крагујевац

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Лепеница” кроз установљење и изградњу два 

стална прихватилишта - волијере и набавку фазанске 

дивљачи из вештачке производње

800,000.00 800,000.00

16 401-00-03502/2016-10 ЛУ Рајац, Љиг

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Рајац” кроз установљење и изградњу сталног 

прихватилишта - волијере

700,000.00

17 401-00-03501/2016-10 ЛУ Београд, Београд
Пројекат за ревитализацију, реконструкцију и покретање 

производње на фазанерији
3,000,000.00

18 401-00-03510/2016-10 ЛУ Градиште, Рача

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Буковац” кроз набавку и насељавање фазана 

узраста 16 недеља

300,000.00

Тачка 2. Конкурса: Унапређење стања популација ловостајем заштићених врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев 

Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања популационих параметара



19 401-00-03471/2016-10 ЛУ Шумарице, Крњево

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, са 

аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања 

популационих параметара - изградња волијере

700,000.00

20 401-00-03522/2016-10 ЛУ Књаз Милош, Пожега

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Милошево” кроз установљење и изградњу два 

стална прихватилишта - волијере

400,000.00

21 401-00-03574/2016-10 ЛУ Топлица-Дољевац, Дољевац

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, са 

аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања 

популационих параметара - изградња прихватилишта за 

фазане

350,000.00

22 401-00-03563/2016-10 ЛУ Левач, Рековац

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Дуленска река” кроз набавку и насељавање 

фазана

300,000.00

23 401-00-03618/2016-10
ЛУ Зец-Велики Поповић, 

Велики Поповић

Пројекат набавке прединкубатора и инкубатора у циљу 

побољшања услова у производњи фазана
300,000.00

24 401-00-03565/2016-10 ЛУ Каленић, Белушић

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Брестовац” кроз набавку и насељавање 

одраслих јединки ради даље репродукције

300,000.00

25 401-00-03619/2016-10 ЛУ Фазан-Седларе, Седларе

Израда инкубаторске станице и куповина инкубатора у 

циљу унапређења стања популација ловостајем 

заштићених врста ситне дивљачи са аспекта заштите, 

управљања, коришђења и побољшање популационих 

параметара

300,000.00

26 401-00-03620/2016-10 ЛУ Рогот, Баточина

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Стражевица” кроз набавку и насељавање 

одраслих фазана ради даље репродукције

300,000.00

27 401-00-03640/2016-10 ЛУ Крупањ, Крупањ

Унапређење стања популација фазана у ловишту 

„Јагодња” са аспекта заштите, управљања, коришћења и 

побољшања популационих параметара

300,000.00

28 401-00-03612/2016-10
ЛУ Поморавље-Плана, Велика 

Плана

Пројекат изградње сталног прихватилишта за прихватање 

и подивљавање фазанске дивљачи
300,000.00

29 401-00-03631/2016-10 ЛУ Хајдук Вељко, Ћићевац

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Мојсињске планине” кроз обнову постојећег 

прихватилишта-волијере набавку фазанске дивљачи из 

вештачке производње и адекватне хране за фазанску 

дивљач

500,000.00



30 401-00-03499/2016-10 ЛУ Параћин, Параћин
Повећање производње, енергетске ефикасности и 

изградње ловачког дома у фазанерији „Параћин” 
3,000,000.00 1,000,000.00

31 401-00-03550/2016-10 ЛУ Бранко Ђоновић, Ариље

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Мали Рзав” кроз набавку и насељавање 

одраслих јединки ради даље репродукције

240,000.00

32 401-00-03579/2016-10 ЛУ Црни Врх 1955, Бунар

Унапређење газдовања популацијама фазанске дивљачи у 

ловишту „Цни врх” кроз набавку и насељавање вештачки 

произведене дивљачи

500,000.00

33 401-00-03490/2016-10 ЛУ Варовнице, Младеновац

Унапређење стања популација гајених ловостајем 

заштићених врста дивљачи у ловишту „Варовнице” кроз 

изградњу прихватилишта за фазанску дивљач, набавку 

исте ради побољшања генетске структуре и спровођења 

мониторинга

1,200,000.00

34 401-00-03621/2016-10 ЛУ Жупа, Александровац

Побољшање популационих особина дивљег зеца (Lepus 

europaeus) у ловишту „Жупа” кроз установњеље 

узгајалишта зеца, производњу ове дивљачи и испуштање у 

ловиште

400,000.00

35 401-00-03505/2016-10 ЛУ Цер, Волујац
Пројекат изградње сталног стабилног прихватилишта за 

прихватање и подивљавање фазанских пилића
200,000.00

14,390,000.00 1,800,000.00

36 401-00-03504/2016-10 ЛУ Слога, Липолист

Програм заштите и унапређења ловостајем заштићених 

врста крупне дивљачи у ловишту „Милошевица” - набавка 

хране

146,000.00

37 401-00-03553/2016-10 ЛУ Понишавље, Пирот

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, 

изузев Ааутономне покрајине Војводина, са аспекта 

заштите, управљања, коришћења и побољшања 

популационих параметара кроз подршку спровођења 

мониторинга

700,000.00 749,600.00

Тачка 3. Конкурса: Унапређење стања у ловиштима на територији Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта 

заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта и аспекта 

побољшања прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које привлаче дивљач, 

обезбеђивање одговарајуће хране за дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, средстава за дехелминтизацију и других средстава 

ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи)



38 401-00-03525/2016-10
ЛУ Хајдук Вељко Петровић 

1896, Неготин

Праћење бројности популације, степена преживљавања и 

просторне дистрибуције  пољске јаребице (Perdix perdix) у 

ловишту „Неготинска Крајина” и утврђивање погодности 

овог ловишта за газдовање овом дивљачи у циљу 

повећања ареала које насељава ова врста дивљачи - 

спровођење мониторинга

1,000,000.00

39 401-00-03517/2016-10 ЛУ Срна-Мајданпек, Мајданпек

Програм увођења видео надзора у ловиште као мера од 

значаја за заштиту и унапређење стања ловних врста 

дивљачи у ловишту у циљу побољшања популационих 

параметара са тенденциом развоја ловног туризма

100,000.00

40 401-00-03463/2016-10 ЛУ Кошутњак, Београд
Унапређење стања у ловишту „Топчидерска река” кроз 

спровођење мониторинга и побољшање станишних услова
1,000,000.00

41 401-00-03495/2016-10 ЛУ Козомор, Нова Варош

Унапређење стања у ловишту „Златар” кроз јачање 

капацитета у спровођењу мониторинга и побољшање 

станишних услова

1,500,000.00

42 401-00-03567/2016-10 ЛУ Црна Трава, Црна Трава

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

200,000.00

43 401-00-03529/2016-10 ЛУ Врла, Сурдулица

Унапређење стања популације ловостајем заштићених 

врста дивљачи у ловишту „Врла” кроз подршку 

спровођења мониторинга

1,300,000.00



44 401-00-03592/2016-10 ЛУ Соко-Сокобања, Сокобања

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

150,000.00

45 401-00-03506/2016-10 ЛУ Радиша Поштић, Мрчајевци
Мониторинг ловостајем заштићених врста дивљачи у 

ловишту „Бресница” 
200,000.00

46 401-00-03593/2016-10 ЛУ Фазан, Врање

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи)

300,000.00

47 401-00-03588/2016-10 ЛУ Пријепоље, Пријепоље

Унапређење газдовања популацијама ловостајем 

заштићених врста дивљачи у ловишти „Лим” кроз 

организовање и спровођење мониторинга дивљачи и 

станишта

500,000.00

48 401-00-03516/2016-10 ЛУ Минићево, Минићево Набавка хране за дивљач 200,000.00



49 401-00-03589/2016-10 ЛУ Др Миленко Хаџић, Сврљиг

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

350,000.00

50 401-00-03564/2016-10 ЛУ Бошњаце, Бошњаце

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста дивљачи са аспекта побољшања прехрамбених 

потенцијала станишта и смањења ризика од штета од 

дивљачи у ловишту „Бошњачко брдо”

94,100.00

51 401-00-03541/2016-10 ЛУ Фазан-Прешево, Прешево

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

74,000.00



52 401-00-03554/2016-10 ЛУ Заплање, Гаџин Хан

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

150,000.00

53 401-00-03520/2016-10 ЛУ Кључ, Кладово

Програм увођења видео надзора у ловиште као мера од 

значаја за заштиту и унапређење стања ловних врста 

дивљачи у ловишту у циљу побољшања популационих 

параметара са тенденциом развоја ловног туризма

150,000.00

54 401-00-03481/2016-10 ЛУ Голуб, Бујановац
Унапређење стања у ловишту „Радан” кроз спровођење 

мониторинга и побољшање станишних услова
700,000.00 700,000.00

55 401-00-03551/2016-10 ЛУ Срндаћ, Житковац

Зштита и унапређење гајених ловостајем заштићених 

врста крупне дивљачи са аспекта прихране и спровођења 

превентивне здравствене заштите

250,000.00

56 401-00-03584/2016-10 ЛУ Вршка Чука, Грљан

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

260,205.00

57 401-00-03547/2016-10 ЛУ Јелен, Тутин Средства за прихрану дивљачи у ловишту 300,000.00 300,000.00

58 401-00-03613/2016-10 ЛУ Обреновац, Обреновац
Спровођење мониторинга популација ловостајем 

заштићених и трајно заштићених врста дивљачи
1,000,000.00 500,000.00



59 401-00-03624/2016-10
ЛУ Богиша Поповић Гиша, 

Власотинце

Програм унапређења гајених ловостајем заштићених врста 

крупне дивљачи са аспекта прихране и превентивне 

заштите у ловишту „Лужница”

250,000.00

60 401-00-03532/2016-10 ЛУ Буковик, Ражањ

Унапређење газдовања популацијама крупне ловостајем 

заштићене дивљачи у ловишту „Варница” кроз подизање 

ловно-техничких и ловно-узгојних објеката на његовој 

територији

200,000.00

61 401-00-03596/2016-10 ЛУ Мали Јастребац, Мерошина

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

86,000.00

62 401-00-03546/2016-10
ЛУ Мирослав Златановић 

Мића, Житорађа

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

240,000.00



63 401-00-03540/2016-10 ЛУ Миџор, Кална

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

240,000.00

64 401-00-03573/2016-10 ЛУ Зеленика, Бабичко

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста дивљачи и побољшање прехрамбених потенцијала 

станишта у ловишту „Бабичка гора”

90,000.00

65 401-00-03571/2016-10 ЛУ Поречје, Вучје

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста дивљачи и побољшање прехрамбених потенцијала 

станишта у ловишту „Поречје”

90,000.00

66 401-00-03636/2016-10 ЛУ Краљевица, Зајечар Пројекат увођења видео надзора у ловиште 300,000.00

67 401-00-03575/2016-10 ЛУ Добра Глава, Печењевце

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

100,000.00

68 401-00-03572/2016-10 ЛУ Зец, Грделица

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста дивљачи и побољшање прехрамбених потенцијала 

станишта у ловишту „Бистрица”

150,000.00

69 401-00-03523/2016-10 ЛУ Видојевица, Лешница Пројекат изградње три затворене топле чеке 300,000.00



70 401-00-03653/2016-10 ЛУ Салаш, Салаш

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста дивљачи и њихових станишта са аспекта 

побољшања прехрамбених потенцијала станишта и 

смањења ризика од штета од дивљачи у ловишту 

„Дубрава”

250,000.00

71 401-00-03633/2016-10 ЛУ Пчиња, Трговиште

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, са 

аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања 

популационих параметара 

300,000.00 400,000.00

72 401-00-03614/2016-10 ЛУ Пек-Браничево, Браничево

Трајно побољшање прехрамбених потенцијала у ловишту 

„Липовача” у циљу одржавања и унапређења стања 

популација дивљачи подизањем дрвенастих засада 

шумских вођкарица применом иновативних технологија

600,000.00

73 401-00-03595/2016-10 ЛУ Мачва, Богатић

Програм заштите и унапређења гајених и ловостајем 

заштићених врста дивљачи у ловишту „Мачва” са аспекта 

побољшања станишта и смањења ризика од штета од 

дивљачи, обезбешивањем одговарајуће хране за дивљач

100,000.00

74 401-00-03652/2016-10
ЛУ Велики Извор, Велики 

Извор

Унапређење стања популација ловостајем заштићених 

врста дивљачи и њихових станишта са аспекта 

побољшања прехрамбених потенцијала станишта и 

смањења ризика од штета од дивљачи у ловишту 

„Студена”

98,000.00

75 401-00-03508/2016-10 ЛУ Вожд-лов, Ракинац

Унапређење газдовања популацијама крупне и ситне 

ловостајем заштићене дивљачи у ловишту „Попово брдо” 

кроз организовање и спровођење њиховог интензивнијег 

мониторинга и мониторинга њихових станишта

300,000.00



76 401-00-03655/2016-10 ЛУ Руј, Звонце

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

150,000.00

77 401-00-03594/2016-10 ЛУ Лужница, Бабушница

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

набавка хране

150,000.00

14,618,305.00 2,649,600.00

78 401-00-03519/2016-10 ПМФ, Крагујевац

Процена могућности примене специфичних научно-

истраживачких метода у проучавању пољске јаребице 

(Perdix perdix) ради унапређења стања њених популација - 

фаза 2

1,800,000.00

79 401-00-03489/2016-10 Шумарски факултет, Београд

Истраживање узрока и последица нестајања јеленске 

дивљачи у централној Србији, дефинисање површина 

погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за 

унапређење процеса реинтродукције – научно-

истраживачки пројекат I фаза

3,000,000.00 3,000,000.00

Тачка 4.1 Конкурса: Друге програме и пројекте за развој ловства на територији Републике Србије који се односе на реинтродукцију и 

унапређење просторне дистрибуције ловостајем заштићених врста дивљачи, са смерницама за повећање вијабилности, опоравак и унапређење 

стања популација, у ловиштима на подручју Републике Србије



80 401-00-03500/2016-10
ЈП Национални парк Фрушка 

гора, Сремска Каменица

Унапређење ловства у ловишту „Национални парк 

Фрушка гора” - фаза 1
500,000.00 3,000,000.00

81 401-00-03548/2016-10 СЗТР Томовић, Крагујевац

Побољшање генетског потенцијала популације фазанске 

дивљачи у ловиштима Србије кроз увоз одраслих јединки 

за формирање матичног јата у фазанерији „Шумарице”

500,000.00 1,000,000.00

5,800,000.00 7,000,000.00

83 401-00-03587/2016-10
ЛУ Јован Шербановић, 

Жагубица

Праћење популације вука у ловишту „Хомоље” и његових 

навика у исхрани у условима зимске прихране
1,200,000.00

84 401-00-03493/2016-10
ЛУ Миленко Павловић Пилот, 

Осечина

Мониторинг популације вука (Canis lupus) у ловишту 

„Подгорина” 
400,000.00

85 401-00-03536/2016-10 Биолошки факултет, Београд

Oдрживо управљање и очување популација вука (Canis 

lupus) у Србији - основа за израду плана управљања - фаза 

2

1,700,000.00

3,300,000.00 0.00

86 401-00-03626/2016-10
ЈП Национални парк Копаоник, 

Копаоник

Пројекат реинтродукције великог тетреба (Tetrao 

urogallus) на простор националног парка Копаоник
200,000.00

87 401-00-03570/2016-10

Друштво за заштиту и 

проучавање птица Србије, Нови 

Сад

Мапирање, животне потребе и процена угрожености 

великог тетереба (Tetrao urogallus), јаребице камењарке 

(Alectoris graeca) и лештарке (Bonasa bonasia) на 

одабраним подручјима источне и југозападне Србије

500,000.00 1,000,000.00

Тачка 4.2 Конкурса: Друге програме и пројекте за развој ловства на територији Републике Србије који се односе на праћење и унапређење 

стања и просторне дистрибуције популација ловостајем заштићених врста (вук и дивља мачка), са планом управљања популацијама ових врста 

на подручју Републике Србије јужно од Дунава и Саве

Тачка 4.3 Конкурса: Друге програме и пројекте за развој ловства на територији Републике Србије који се односе на праћење и унапређење 

стања и просторне дистрибуције популација дивљачи које се тренутно налазе у статусу трајно заштићених врста (мрки медвед, рис, велики 

тетреб, лештарка и јаребица камењарка), са планом управљања популацијама ових врста



70 401-00-03578/2016-10 ЛУ Прибој, Прибој

Унапређење стања у ловиштима на територији Републике 

Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са 

аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

ловостајем заштићених и трајно заштићених врста 

дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања 

прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од 

штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које 

привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за 

дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, 

средстава за дехелминтизацију и других средстава ради 

унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи) - 

мониторинг медведа

400,000.00

88 401-00-03591/2016-10 ЛУ Краљево, Краљево

Унапређење популације мрког медведа (Ursus arctos) кроз 

спровођење мониторинга популације и побољшање 

станишних услова у ловишту „Студеница” и  „Ибар”

1,000,000.00 1,000,000.00

2,100,000.00 2,000,000.00

89 401-00-03467/2016-10 Јелен ЛСС д.о.о., Београд

Пројекат едукације ловаца кроз издавање и штампање 

недостајуће ловачке литературе (ловачког приручника, 

ловачког практикума и практилума за бонитирање 

ловишта)

500,000.00

90 401-00-03585/2016-10

Удружење српско-румунског 

пријатељства ловаца „Ризница”, 

Лужнице

Едукација ловаца Србије на основу двадесетпетогодишње 

сарадње са ловцима Румуније, упоредним показатељима и 

стеченим искуствима путем објављивања заједничког 

издања књиге „Добар поглед” - саветодавни ловачки 

календар

250,000.00

91 401-00-03641/2016-10
Центар за очување аутохтоних 

раса, Београд

Израда књиге о шупљорошцима са ареалом 

распрострањења од истока до запада
194,500.00

92 401-00-03466/2016-10 Лорист агенција, Нови Сад
Књига: Прихват и подивљавање фазанских пилића у 

ловиштима
800,000.00

93 401-00-03582/2016-10 СиС ГРОУП, доо Београд
Подршка промоцији ловства Србије кроз информисање 

јавности о стању и мерама на његовом унапређењу
1,500,000.00

94 401-00-03534/2016-10
Ловачка комора Србије, 

Београд
Пројекат едукације ловних радника - фаза 1 800,000.00

Тачке 4.5 и 4.6 Конкурса: Друге програме и пројекте за развој ловства на територији Републике Србије који се односе на промоцију и 

унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз информисање и едукацију и који се односе на унапређење информационог 

система у ловству



95 401-00-03635/2016-10
Српски дамски ловачки клуб 

Артемида
Артемида куп 2017 300,000.00

96 401-00-03482/2016-10 ЛСС, Београд
Промоција значаја ловства као делатности од општег 

интереса и унапређење информационог система у ловству
9,000,000.00 4,000,000.00

97 401-00-03484/2016-10 ЛСКИМ, Косовска Митровица

Заштита и унапређење популација трајно заштићене 

дивљачи и њених станишта на територији АП Косово и 

Метохија кроз едукацију ловаца, ловних радника и 

неловачке популације

1,000,000.00 1,000,000.00

98 401-00-03549/2016-10 ЛСЦС, Крагујевац

Усаглашавање традиционалних и савремених захтева у 

ловству путем континуиране едукације и информисања 

ловаца и ловних радника
1,200,000.00 1,200,000.00

99 401-00-03625/2016-10 Шумарска школа, Краљево

Примена ГИС технологије у циљу унапређења планирања 

газдовања ловиштима на примеру Поморавског управног 

округа - пилот пројекат

1,000,000.00 1,000,000.00

16,544,500.00 7,200,000.00

100 401-00-03511/2016-10 ЛУ Тамнава, Коцељева
Санација кровног покривача и текућег одржавања објекта - 

ловачког дома
600,000.00 1,000,000.00

101 401-00-03632/2016-10 ЛУ Делиград, Алексинац Изградња ловачког дома за потребе ловног туризма 700,000.00

102 401-00-03537/2016-10 ЛУ Смедерево, Смедерево Реконструкција кровне конструкције на ловачком дому 500,000.00

103 401-00-03630/2016-10 ЛУ Златибор, Чајетина

Пројекат вишенаменског образовног центра за 

упознавање и проучавање природе и ловства - друга фаза 

(завршетак ловачко-едукативног дома на Златибору)

1,500,000.00 1,000,000.00

104 401-00-03468/2016-10 ЛУ Карађорђе, Топола
Завршетак радова изградње и пуштања у функцију 

ловачког дома „Божурња” 
1,500,000.00

105 401-00-03651/2016-10 ЛУ Браћа Недић, Ваљево

Унапређење и развој ловног туризма адаптацијом и 

привођењем намени постојећег ловачког дома ловачког 

удружења „Браћа Недић” из Ваљева

700,000.00

106 401-00-03543/2016-10 ЛУ Врхови, Сјеница

Развој ловног туризма у ловишту  „Царичин град” кроз 

побољшање ловно-туристичке понуде (опремање 

смештајних капацитета у ловачком дому)

700,000.00

107 401-00-03530/2016-10
ЛУ Јасница-Север, Смедеревска 

Паланка

Унапређење и развој ловног туризма у руралним 

срединама у ловишту „Горња Јасеница” - реконструкција 

ловачког дома

500,000.00

Тачка 4.7 Конкурса: Друге програме и пројекте за развој ловства на територији Републике Србије који се односе на унапређење и развој ловног 

туризма у руралним срединама



108 401-00-03475/2016-10 ЛУ Јелен, Наталинци

Праћење бројности популације, степена преживљавања и 

просторне дистрибуције  пољске јаребице (Perdix perdix) у 

ловишту „Трешњевац” и утврђивање погодности овог 

ловишта за газдовање овом дивљачи у циљу повећања 

ареала које насељава ова врста дивља, и адаптације 

ловачког дома за потребе смештаја ловаца и ловачких 

паса у циљу унапређења и развоја ловног туризма у 

руралним срединама

2,500,000.00 1,500,000.00

109 401-00-03580/2016-10
ЛУ Тића Миловановић, 

Ваљевска Каменица

Развој ловства кроз унапређење и развој ловног туризма у 

руралним срединама - изградња ловачког дома
2,000,000.00

110 401-00-03521/2016-10
ЛУ Фазан-Владимирци, 

Владимирци
Пројекат адаптације ловачког дома 1,500,000.00

111 401-00-03634/2016-10 ЛУ Владан Милошевић, Кнић
Побољшање ловно-туристичке понуде ловишта „Гружа” 

кроз изградњу ловачког дома у Книћу
2,000,000.00

112 401-00-03480/2016-10 ЛУ Космај, Сопот
Реконструкција и доградња ловачког дома ловачког 

удрућења „Космај”, Сопот у Неменикућу
2,000,000.00

113 401-00-03528/2016-10 ЛУ Алекса Дејовић, Ужице
Унапређење капацитета ловног туризма у ЛУ „Алекса 

Дејовић” 
3,000,000.00 2,000,000.00

114 401-00-03542/2016-10 ЛУ Соко, Бајина Башта Унапређење ловног туризма и капацитета ловишта „Соко” 1,500,000.00

115 401-00-03535/2016-10 ЈП Србијашуме, Београд
Унапређење и развој ловног туризма у руралним 

срединама „Троглав-Борошница” - фаза 1
500,000.00 4,500,000.00

116 401-00-03494/2016-10 ЛУ Крушевац, Крушевац

Побољшање ловно-туристичке понуде ловишта „Расина” 

кроз изградњу ловачке куће „Јасиковац” - наставак 

пројекта

2,500,000.00 1,688,765.67

117 401-00-03470/2016-10 ЛУ Поморавље, Осипаоница
Пројекат адаптације ловачког дома и изградње репро 

центра за дивљу свињу - фаза 2
1,250,000.00 1,250,000.00

25,450,000.00 12,938,765.67


