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1.

ПРЕАМБУЛА

Решењем Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство број
104-324-223/2012-05 од 16.марта 2012.год. установљено је у оквиру Ловне области
“Делиблатска пешчара ” Ловиште “Делиблатска пешчара”
На основу члана 6. став 1. тачка 4. и члана 41. Закона о дивљачи и ловству,
Уговором о давању ловишта ''Делиблатска пешчара'' на газдовање број 104-324223/2012-05-1 од 27.марта 2012.године. ловиште је дато ЈП ''Војводинашуме'',
Петроварадин на газдовање на 20 година.
На основу Уговора планске документе (Ловну основу) израдиће корисник ловишта на
коју ће сагласност дати Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЛОВИШТА
2.1. Назив и седиште корисника ловишта
Корисник ловишта је ЈП “Војводинашуме” Петроварадин Прерадовићева бр.2 преко
ШГ “Банат“ Панчево , Максима Горког бр.24.

2.2. Правна форма /претежна делатност/ шифра делатности корисника
Ловишта
Регистрована делатност корисника ловишта утврђена је решењем Привредног суда у
Београду, које је заведено под бројем Fi-13478/92, и сатавни је део Ловне основе
ловишта.

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОВИШТУ
3.1.Назив и број акта о установљавању ловишта и број јавног гласила
у којем је објављен акт о установљавању ловишта
Решењем Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство број
104-324-223/2012-05 од 16.марта 2012 год установљено је Ловиште “Делиблатска
пешчара”. Објављено у ''Службени лист АПВ'' број 7 од 16.марта 2012.године.

3.2. Назив ловног подручја у коме се ловиште налази
Ловно подручје: ''Делиблатска пешчара''

3.3. Врста/тип ловишта
Ловиште „Делиблатска пешчара“ према начину коришћења простора је: ловиште
ОТВОРЕНОГ и ОГРАЂЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као: ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.
У погледу надморске висине и конфигурације терена као: РАВНИЧАРСКО.

3.5. Укупна површина ловишта.
Укупна површина ловишта ,,Делиблатска пешчара,, износи 31.036,55 hа.
 Отворенo ловиштe
28.626,55 ha.
 Ограђенo ловиштe
2.410,00 ha.
''Драгићев хат''
1.930,00 ha.
''Фламунда''
250,00 hа.
''Шумарак''
230,00 hа.
Отворено ловиште, површине је 28.626,55 ха. На читавој површини ловишта
спроводе се јединствене мере газдовања ловним врстама дивљачи. У ловишту су
заступљени су пешчарски, степски, мочварни, шумски и барски типови вегетације, о чему
ће више рећи бити у поглављу 6.1. Погодност станишних фактора, односно квалитет
станишта у односу на животне услове за поједине врсте ловне дивљачи на ловнопродуктивним површинама (бонитирање).
Ограђено ловиште, површине 2.410,00 ха састоји се од три дела и то: ''Драгићев
хат'', ''Шумарак'' и ''Фламунда''. Ови делови ловишта карактеристични су по томе што су

ограђени плетеном жицом и служе за организовану производњу и гајење јелена-обичног и
дивље свиње – ''Драгићев хат'' (1.930,00 ха) као и за организовану производњу, гајење и
лов погоном дивље свиње – ''Шумарак'' (230,00 ха) и ''Фламунда'' (250,00 ха.). Део
ограђеног ловишта ''Драгићев хат'' налази се у југоисточном делу ловишта "Делиблатска
пешчара", са десне стране асфалтног пута Ковин - Бела Црква. У овом делу ловишта
заступљени су пешчарски, степски, мочварни и шумски тиипови вегетације. Посебном
Основом газдовања шумама СРП ''Делиблатски песак'' планиране су сече обнављања и
подизања нових шума на површинама за које ће се спровести мере спречавања штета од
дивљачи (ограђивање електричним пастиром, подизањем заштитне ограде или нека друга
мера заштите). Планиране сече шума изводиће се у функцији обнављања, неге и заштите
шума и све то у складу са Законом о дивљачи и ловству. Део ограђеног ловишта
''Шумарак'' обухвата 440, 441, 442 и 443 одељење ГЈ ''Делиблатски песак''.
Карактеристични типови вегетације су степски и шумски. Део ограђеног ловишта
''Фламунда'' обухвата део 312, део 313, део 318, 319, део 320, 322 и део 323 одељења.
Карактеристични типови вегетације су степски и шумски.

4.1. Oптимални фондови ловних врста дивљачи
Оптимални фондови ловних врста у ловишту ''Делиблатска пешчара'' приближно су
једнаки капацитету ловишта за гајене врсте дивљачи где је број јединки добијен
бонитирањем:
За јелена-обичног и дивљу свињу у ограђеним деловима ловишта изједначен је са
капацитетом јер се ради о "изолованим" популацијама.
За јелена-обичног, дивљу свињу и срну, у отвореним деловима ловишта износи за
јелена-обичног 400 јединки, дивљу свињу 300 јединки и за срну 600 јединки.
За дивљу патку-глувару оптималнии фонд је једнак капацитету ловишта добијен
бонитирањем.
Оптимални фондови ловнних врста дивљачи су у директној вези са расположивом
количином хране у току године. Количином воде која је доступна у току године, као и
присуству предатора у ловишту. Пре свега у смислу заштите дивљачи од предатора
посебну пажња потребно је обратити на њихову бројност али да се евентуалним
излучењем не угрози њихов биолошки минимум у ловишту.

5. ПРИРОДНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ ЛОВНИХ ВРСТА
ДИВЉАЧИ
5.1. Процењена структура површина ловишта, на основу
расположивих података из катастра непокретности
Укупна површина ловишта
Шуме и шумско земљиште
Пашњака и ливада
Обрадиво земљиште
Воде, баре, трстици и ритови
Остало земљиште

31.036,55 ha.
17.838,45 ha
11.371,15 ha
65,37 ha
1.530,12 ha.
231,46 ha.

100,0 %
57,6 %
36,6 %
0,2 %
4,9 %
0,7 %

5.3. Површине ловишта на којима ловна врста дивљачи има повољне
услове за живот, репродукцију, правилан развој и сталан опстанак
и на којима се ловним газдовањем гаји, штити и рационално
користи (ловно-продуктивне површине)

Код одређивања ловно-продуктивних површина за поједине "гајене врсте дивљачи"
посебно смо издвојили ловно-продуктивне површине у отвореном ловишту (P=25.000 hа.)
а посебно у ограђеном ловишту (P=2.210 hа.).
У отвореном ловишту гаје се јелен-обичан, дивља свиња и срна.
Шакал, лисица, зец, фазан и пољска јаребица се штите и користе али нису гајене
врсте дивљачи.
У ограђеном ловишту гаје се јелен-обичан и дивља свиња.
ЛОВНО ПРОДУКТИВНЕ ПОВРШИНЕ
Отворенo ловиштe
-у хектаримаВрста дивљачи
УКУПНО
Јелен-обичан
Срна
23.365,12
Дивља свиња
Зец
Див.патка-глувара
1.822,50
СВЕГА
25.187,62
Ограђени делови ловишта
-у хектаримаВрста дивљачи
Дивља свиња
Јелен-обичан

''Драгићев хат''
1.650,00
1.650,00

''Фламунда''
220,00

''Шумарак''
220,00

УКУПНО
2.090,00
1.650,00

5.5. Заштићена природна добра у ловишту
У ловишту „Делиблатска пешчара“, налази се део специјалног природног резервата
„Делиблатска пешчара“.
ГЈ „Делиблатска пешчара“ - Специјални резерват природе
I степен заштите заузима површину од: 2 333,93 xа
II степен заштите заузима површину од: 7 178,86 xа
III степен заштите заузима површину од: 18 558,78 xа
----------------------------------------------------------------------------УКУПНО: 28 071,57 xа
Уредба о заштити СРП „Делиблатска Пешчара“ Сл. Гласник РС бр. 3/2002 од 28.
јануара 2002 године.
Забрањује се лов на удаљености од 250 метара од подручја под режимом
заштите I (првог) степена на адама Жилава и Чибуклија. (Решење покрајинског завода
за заштиту природе број 03-1024/2 од 30.07.2012.год.)
У зони режима заштите II (другог) степена у којима су пројектоване активне
мере унапређивања и ревитализације природних вредности, неопходно је
испоштовати првенствену намену травних станишта и њихово опредељивање за
одржавање кошењем и испашом. На овим просторима се не могу планирати посебне
активности у оквиру ловства (изградња објеката, сејање култура за прихрану
дивљачи и сл.) (Решење покрајинског завода за заштиту природе број 03-1024/2 од
30.07.2012.год.)

5.6. Кратак опис основних карактеристика суседних ловишта
ЛОВИШТЕ ''НЕРА''
Назив ловног подручја: ''ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА''.
Ловиште ''НЕРА'' према начину коришћења, је ловиште ОТВОРЕНОГ типа .
Према намени ловиште је одређено као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште је РАВНИЧАРСКО.
Ловиште ''НЕРА'' се налази на територији ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА.
Укупна површина ловишта ''НЕРА'' износи 29.154,95 ха.
ЛОВИШТЕ ‘’ВРШАЧКА КУЛА’’
Назив ловног подручја: ‘’ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА’’.
Ловиште ‘’ВРШАЧКА КУЛА’’ према начину коришћења ловиште је ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште је одређено као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште је РАВНИЧАРСКО.
Ловиште ‘’ВРШАЧКА КУЛА’’ се налази на територији ОПШТИНЕ ВРШАЦ и обухвата
КО ЗАГАЈИЦА, КО ПАРТА, КО УЉМА, КО ИЗБИШТЕ, КО РИТИШЕВО, КО
ВЛАЈКОВАЦ, КО ШУШАРА, КО ОРЕШАЦ, КО ПАВЛИШ.
Укупна површина ловишта «ВРШАЧКА КУЛА» износи 26.567,57 ха.
ЛОВИШТЕ ''ЈУЖНИ БАНАТ-исток''
Назив ловног подручја: ''СРЕДЊЕБАНАТСКО'' .
Ловиште ''ЈУЖНИ БАНАТ–исток'' према начину коришћења, је ловиште ОТВОРЕНОГ
типа.
Према намени ловиште је одређено као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште је РАВНИЧАРСКО.
Ловиште ''ЈУЖНИ БАНАТ-исток'' се налази на територији ОПШТИНЕ КОВИН и
обухвата КО Дубовац, КО Гај, КО Делиблато и КО Мраморак.
Укупна површина ловишта ''ЈУЖНИ БАНАТ-исток'' износи 26.443,40 ха.
ЛОВИШТЕ ''СРЕДЊИ БАНАТ-југ''
Назив ловног подручја: ''СРЕДЊЕБАНАТСКО'' .
Ловиште ''СРЕДЊИ БАНАТ-југ'' према начину коришћења, је ловиште ОТВОРЕНОГ
типа.
Према намени ловиште је одређено као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште је РАВНИЧАРСКО.
Ловиште ''СРЕДЊИ БАНАТ-југ'' се налази на територији ОПШТИНЕ Алибунар,
Ковачицу и Ковин и обухвата КО Николинци, КО Владимировац, КО Банатски
Карловац, КО Алибунар, КО Нови Козјак, КО Мраморак, КО Црепаја, КО Падина.
Укупна површина ловишта ''СРЕДЊИ БАНАТ-југ'' износи 26.456,44 ха.
ЛОВИШТЕ ''СТИГ'' Газдује Ловачко удружење ''Војвода Миленко'' Пожаревац
Површина ловишта ''СТИГ'' је 38.199,00 ха.*
ЛОВИШТЕ ''РАМСКИ РИТ'' Газдује Ловачко удружење ''Голуб'' Велико Градиште
Површина ловишта ''РАМСКИ РИТ'' је 21.444,00 ха.*
ЛОВИШТЕ ''ХРАСТОВАЧА'' Газдује ЈП ''Србијашуме'' Београд
Површина ловишта 3.144,00 ха.*
Напомена: * ловишта нису установљена по новом Закону о дивљачи и ловству до
момента писања Ловне основе за ловиште ''Делиблатска пешчара''.

6.2. Капацитет ловишта, као највећи могући број ловне дивљачи
утврђен бонитирањем, који се може гајити у ловишту, а који не
нарушава природне односе између ловне врсте дивљачи и
осталих животињских врста, као и између ловних врста дивљачи и
њихових станишта и који не чини никакве штете или чини
минималне и подношљиве штете на ловно-продуктивним
површинама на којима се гаји
Бонитирањем за сваку врсту гајене дивљачи по деловима ловишта добијени су
подаци о капацитету ловишта и они изгледају овако по деловима ловишта:
 Отворено ловиште
- Јелен-обичан (Cervus elaphus L.)
- Дивља свиња (Sus scrofa L.)
- Срна (Capreolus capreolus L.)
- Дивља патка-глувара (Anas platyrhynchos L.)
(капацитет са ''миграторним'' врстама птица)
 Ограђено ловиште
''Драгићев хат''
- Јелен-обичан (Cervus elaphus L.)
- Дивља свиња (Sus scrofa L.)
''Фламунда''
- Дивља свиња (Sus scrofa L.)
''Шумарак''
- Дивља свиња (Sus scrofa L.)
ЛОВИШТЕ УКУПНО:
- Јелен-обичан (Cervus elaphus L.)
- Дивља свиња (Sus scrofa L.)
- Срна (Capreolus capreolus L.)
- Дивља патка-глувара (Anas platyrhynchos L.)
(капацитет са ''миграторним'' врстама птица)

400 ком.
500 ком.
800 ком.
18.000 ком.
260 ком.
400 ком.
150 ком.
150 ком.
660 ком.
1.200 ком.
800 ком.
18.000 ком.

7. УПРАВЉАЊЕ ПОПУЛАЦИЈАМА ЛОВНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ
7.1. Домаћи и латински назив ловне врсте дивљачи
Ловостајем заштићене врсте дивљачи у ловишту ''Делиблатска пешчара''
1. Крупна длакава дивљач
- јелен европски , јелен обичан (Cervus elaphus L.)
- дивља свиња (Sus scrofa L.)
- срна (Capreolus capreolus L.)
2. Ситна дивљач
А) Длакава дивљач
- Куна белица (Martes foina EHR.)
- Куна златица (Martes martes L.)
- Јазавац (Мeles meles L.)
- Зец (Lepus europaeus Pall.)
- Сиви пух (Glis glis)

- Ондатра (Ondatra zibethica L.)
- Веверица (Sciurus vulgaris L.)
- Нутрија (Myocastor coypus)
- Ласица (Mustela nivalis)
Б) Перната дивљач
- Дивља патка кржуља (Аnas crecca L.)
- Дивља патка звиждара (Anas penelope L.)
- Дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.)
- Дивља патка пупчаница - грготовац, (Anas querqudula L.)
- Дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.)
- Дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.)
- Дивља гускаглоговњача (Anser fabalis Laxam.)
- Шумска шљука (Scolopax rusticola L.)
- Дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.)
- Гугутка (Streptopelia decaocto)
- Грлица (Streptopelia turtur)
- Препелица (Coturnix coturnix L.)
- Пољска јаребица (Perdix perdix L.)
- Фазан (Phasianus spp. L.)
- Црна лиска (Fulica atra L.)
- Сојка (Garrulus glandarisus L.)
- Барска кокица (Gallinula chloropus)
- Гачац (Corvus frucelegus L.)
- Велики корморан (Phalacrocoracx carbo )*
- Јастреб кокошар (Acipiter gentilis)*
- Сива чапља (Ardea cinerea)*
3. Крупне звери
- Шакал (Canis aureus L.)
- Лисица (Vulpes vulpes L.)
Напомена:
* врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у
ловиштима на површини регистрованог рибњака и у ловиштима, у складу годишњим
планом газдовања ловиштем.

7.3. Процењене почетне бројности ловних врста дивљачи
Податак процењене почетне бројности ловних врста дивљачи је из Решење о
установљавању ловишта ''Делиблатска пешчара'' Број: 104-324- 223/2012-05 од 16. марта
2012.године.
Бројно стање матичног фонда дивљачи на дан 31.03.2011.године
Врста дивљачи
Јеленска дивљач
Срнећа дивљач
Дивља свиња
Зец
Фазан
Дивља патка
Дивља гуска
Остало

Бројно
стање
(комада)
556
600
670
200
5000
1.500
25
180

У члану 2. Уговора о давању ловишта ''Делиблатска пешчара'' на газдовање број 104324-223/2012-05-1 од 23.марта 2012.године уговорне стране констатују ловостајем
заштићене врсте дивљачи у ловишту које се даје на газдовање, на дан закључења
уговора:

Врста дивљачи
Јеленска дивљач
Јелен
Кошута
Теле
Срнећа дивљач
Срндаћ
Срна
Лане
Дивља свиња
Вепар
Крмача
Назимад
Вук
Зец
Д.патка-глувара
Д.патка-крџа
Црна лиска

Бројно стање Бројно стање Планирани Бројностање
1.04.2012.
1.04.2014.
одстрел
31.03.2024.
600
615
1038
600
227
234
456
235
296
265
480
235
77
116
102
130
510
439
899
453
175
165
364
179
254
186
261
178
91
88
76
82
679
764
2969
726
141
271
805
250
201
289
796
250
337
204
1368
226
10
10
10
83
83
150
83
3.500
3.500
20.000
3.500
500
500
2.000
500
500
500
1.000
500

7.4. Оптималне бројности ловних врста дивљачи утврђених
бонитирањем
Оптимална бројност ловних врста у ловишту ''Делиблатска пешчара'' приближно су
једнаки капацитету ловишта за гајене врсте дивљачи где је број јединки добијен
бонитирањем:
За јелена-обичног и дивљу свињу у ограђеним деловима ловишта је изједначен са
капацитетом јер се ради о "изолованим" популацијама.
За јелена-обичног, дивљу свињу и срну, у отвореном ловишту износи за јелена-обичног
400 јединки, дивљу свињу 310 јединки и за срну 600 јединки.
За дивљу патку-глувару оптимална бројност је једнака капацитету ловишта добијен
бонитирањем.
Оптимална бројност ловних врста дивљачи је у директној вези са расположивом
количином хране у току године. Количином воде која је доступна у току године, као и
присуством предатора у ловишту. Пре свега у смислу заштите дивљачи од предатора
посебну пажња потребно је обратити на њихову бројност и у случају повећане бројности
интервенисати излучењем али да се не угрози њихов биолошки минимум у ловишту.

11. ПЛАН УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЛОВИШТА
Изградња и одржавање ловних и ловно-техничких објеката у ловишту
А) Отворени делови ловишта
Ловни и ловно-технички објекти
Стабилна висока затворена чека
Стабилна чека - осматрачница
Стабилна ниска откривена чека
Хранилиште за јелене и срне
Хранилиште за дивље свиње
Хранилиште - "мрциниште" за вука
Хранилиште - "платформа" за орла крсташа
Хватаљка за јелене
Хватаљка за дивље свиње
Хватаљка за прасад дивљих свиња
Солишта
Амбари за кукуруз у клипу
Ископи за воду - појилишта
Појилиште - бетонско корито
Појилиште - метално корито
Ловачке куће
Путеви и стазе за "пирш"
Стабилна ниска затворена чека (Дунав)
Хранилиште-платформа за дивље патке
Пристаниште-марина (4 чамца са пентама)

Стање на дан
1.04.2013.год.
19
4
43
113
89
1
5
60
19
4
18
10
5
600 км
8
8
1

Стање на дан
31.03 2023.
25
10
50
120
100
2
2
1
15
10
120
22
10
30
30
5
600 км
10
20
1

Стање на дан
1.04.2012.год.
4
10
10
8
1
10
6
3
24
4
5
1
50 км

Стање на дан
31.03 2022.
10
4
12
10
8
1
10
10
3
44
5
5
5
1
50 км
1
1

План
6
6
7
7
11
2
2
1
14
5
60
3
6
12
20
2
12
1

Б) Ограђени делови ловишта
Ловни и ловно-технички објекти

Стабилна висока затворена чека
Стабилна чека - осматрачница
Стабилна ниска откривена чека
Хранилиште за јелене
Хранилиште за дивље свиње
Хватаљка за јелене
Хватаљка за дивље свиње
Хватаљка за прасад дивљих свиња
Амбари за кукуруз у клипу
Солишта
Хранилишта за фазана
Ископи за воду - појилишта
Појилиште - бетонско корито
Ловачке куће
Путеви и стазе за "пирш"
Прихватилиште за фазанске пилиће*
Карантин за дивљач која се уноси у ловиште*
*у случају да за таквом врстом активности се укаже потреба

План
6
4
2
4
20
1
5
1
1

Одржавање постојећих објеката се планира Годишњим планом газдовања ловиштем.
Изградња планираних, нових, објеката се предвиђа у првих пет година важења Ловне
основе, уз редовно одржавање постојећих објеката.
Годишњим планом газдовања ловиштем се предвиђа поред саме израде и
одређивање локација за изградњу нових ловних и ловно-техничких објеката.
За изградњу ловно-техничких објеката који су у намени заштите, гајења и
коришћења ловне дивљачи користити природни материјал (дрво, трска). (Решење
покрајинског завода за заштиту природе број 03-1024/2 од 30.07.2012.год.)
Стручно лице ловишта, по одређивању локације, израђује скицу са димензијама
објекта и предрачуном вредности као и кратко упутство за израду објекта.
Остали ловно и ловно-технички објекти и економија у ловишту ''Делиблатска
пешчара''
Ловни и ловно-технички објекти
Ограда од жич. плетива ревир ''Драгићев хат''
Ограда од жич. плетива ревир ''Шумарак''
Ограда од жич. плетиваревир ''Фламунда''
Објекат за прихват дивљачи из одстрела
Кланица
Мешаона хране
Просторија за обраду трофеја
Складиште зрнасте хране и концентрата

Предвиђени радови
реконструкција
редовно одржавање и израда*
редовно одржавање
редовно одржавање
опремање и редовно одржавање
редовно одржавање
редовно одржавање
редовно одржавање

Радовови на горе наведеним објектима планираће се Годишњим планом газдовања ловиштем по
врсти и по обиму радова.

13. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГАЗДОВАЊА
13.1. Пројекција непосредних и посредних прихода
I

I
II
III
IV

ПРИХОД ОД ГАЗДОВАЊА ЛОВИШТЕМ

УКУПНО

183.172.334,10

Отворени део ловишта
Ограђени део ловишта - "Драгићев хат"
Ограђени део ''Фламунда'' и ''Шумарак''
Отворени део ловишта – “Лабудово окно”
Наплата штете за бесправно одстрељену дивљач

УКУПНО
УКУПНО
УКУПНО
УКУПНО
УКУПНО

77.154.238,70
37.812.298,40
33.094.907,00
30.110.890,00
5.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ГАЗДОВАЊА ЛОВИШТЕМ
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
ТАКСА ЗА ПЛАНИРАНО КОРИШЋЕЊЕ ДИВЉАЧИ
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА *

183.172.334,10
218.224.900,00
4.504.260,00
-39.556.825,90

13.2. Инвестициона и друга улагања у ловиште
Од инвестиционих и других улагања у ловиште ''Делиблатска пешчара'' који би се финансирали из
фонда за развој ловства Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије и
Секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду Аутономне покрајине Војводине, као и из
других врста финансирања (путем пројеката код других имаоца средстава) планира се:
1) Бушење бунара
2 ком.
2) Ревитализација постојећих бунара
3 ком.
3) Изградња појила за дивљач и мреже за њихово снабдевање
10 ком.
4) Изградња високих затворених чека
20 ком.
5) Изградња ниских отворених чека
50 ком.
6) Реконструкција и одржавање постојећих чека
100 ком.
7) Изградња амбара
5 ком.
8) Изграда хватаљки за дивљач
10 ком.
9) Израда хранилишта за вука
2 ком.
10) Одржавање хранилишта за вука
2 ком.
11) Реконструкција заштитне ограде
15 км.
12) Реконструкција ловачких кућа
3 ком.
13) Реконструкција хладњаче
2 ком.
14) Изградња објекта за прихват дивљачи
1 ком.
15) Реконструкција објекта за прихват дивљачи
1 ком.
16) Набавка возила – хладњача
1 ком.
17) Набавка теренског возила
2 ком.
18) Набавка мопеда
10 ком.
19) Набавка чамаца
4 ком.
20) Набавка ванбродских мотора
6 ком.
21) Набавка опреме за ловочуварску службу
22) Набавка инвентара за ловачке куће
23) Реконструкција приистаништа за чамце
1 ком.
24) Набавка опреме за радио везу
10 ком.

14. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТУ ЛОВНЕ ОСНОВЕ
Корисник ловишта је ЈП “Војводинашуме” Петроварадин Прерадовићева бр.2 преко
ШГ “Банат“ Панчево , Максима Горког бр.24.
Регистрована делатност корисника ловишта утврђена је решењем Привредног суда у
Београду, које је заведено под бројем Fi-13478/92, и сатавни је део Ловне основе
ловишта.
Ловну основу израдила Служба ловства и осталих ресурса ШГ ''Банат'' Панчево, Лице
са лиценцом које и потписује Ловну основу као пројектант је Руководилац Службе Јовица
Стојичић, дипл.инж.шум. Лиценца за израду планских докумената број 0092 издата
10.04.2012.године на име Јовица /Воја/ Стојичић налази се у прилогу Ловне основе.
Пројектант
_____________________________
Јовица Стојичић, дипл.инж.шум.
ДИРЕКТОР
ШГ ''Банат'' Панчево

____________________________
Снежана Ковач, дипл.инж.шум.

