Јавно предузеће ''ВОЈВОДИНАШУМЕ''
Петроварадин
Шумско газдинство ''БАНАТ''
Панчево

ИЗВОД

ЛОВНА ОСНОВА
ЛОВИШТА
''ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ''
од 01.04.2014.године до 31.03.2024.године.

Панчево, март 2014.године

1.

ПРЕАМБУЛА

Решењем Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство број
104-324-224/2012-05 од 16.марта 2012.год. установљено је у оквиру Ловне области
“Делиблатска пешчара ” Ловиште “Доње подунавље”.
На основу члана 6. став 1. тачка 4. и члана 41. Закона о дивљачи и ловству,
Уговором о давању ловишта ''Доње подунавље'' на газдовање број 104-324-224/2012-051 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
104-324-224/2012-05 од 16.марта 2012 год установљено је Ловиште “Доње подунавље”.
Објављено у ''Службени лист АПВ'' број 7 од 16.марта 2012.године.

3.2. Назив ловног подручја у коме се ловиште налази
Ловно подручје: ''Средњи Банат''

3.3. Врста/тип ловишта
Врста и тип ловишта:
- у погледу коришћења простора: отвореног типа
- у погледу намене: ловиште посебне намене
- у погледу надморске висине и конфигурације терена: равничарско

3.5. Укупна површина ловишта.
Укупна површина ловишта ''Доње подунавље'', износи 3.526,59 хa.
 Отворени део ловишта

3.526,59 хa.

4.1. Оптимални фондови ловних врста дивљачи
Оптимални фондови ловних врста у ловишту ''Доње подунавље'' приближно су
једнаки економском капацитету ловишта за гајене врсте дивљачи где је број јединки
добијен бонитирањем:
За дивљу свињу оптималан број износи 60 јединки, за срну 60 јединки, за зеца 21
јединка а за дивљу патку 2.800 комада
Оптимални фондови ловних 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
р.б.
1.
2.
3.

Опис
Шуме и шумска земљишта
Трстици, баре, ритови и воде
Остало
УКУПНО

Панчево
1.937,77 ха
1.536,46 ха
25,36 ха
3.526,59 ха

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"
водило се рачуна о природним условима станишта и усаглашености са годишњим нивоом
Дунава.
У ловишту гаје се дивља свиња и срна.
Шакал, лисица, зец, фазан и пољска јаребица се штите и користе али нису гајене
врсте дивљачи.
ЛОВНО ПРОДУКТИВНЕ ПОВРШИНЕ
-у хектаримаВрста дивљачи
УКУПНО
Срна
1.100,00 ха
Дивља свиња
1.460,00 ха
Зец
1.100,00 ха
Дивља патка – глувара
3.502,59 ха

5.5. Заштићена природна добра у ловишту
Заштићена природна добра у оквиру ловишта: ГЈ „Доње Подунавље“ од. 46 одсек д –
Споменик природе II степен 2,12 хa од. 46 одсек e – Споменик природе II степен 3,95 хa
УКУПНО : 6,07 хa
Решењем Завода за заштиту природе НР Србије, бр.01-537/1 од 23. септембра 1961
год. под називом РЕЗЕРВАТ „ОМОЉИЧКА АДА“.
Решењем скупштине града Панчева (Сл.Лист града Панчева бр. 22) од 29. септембра
2009 год. под називом СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ИВАНОВАЧКА АДА“ III категорије.
.

5.6. Кратак опис основних карактеристика суседних ловишта
Назив ловишта: ''Тамиш''.
Назив ловног подручја: Средњебанатско .
Ловиште ''Тамиш'' према начину коришћења, установљава се као ловиште
ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као
РАВНИЧАРСКО.
Ловиште „Тамиш“ се налази на територији ОПШТИНЕ Панчево.

Назив ловишта: ''Надел''.
Назив ловног подручја: Средњебанатско .
Ловиште ''Надел'' према начину коришћења, установљава се као ловиште
ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као
РАВНИЧАРСКО.
Ловиште „Надел“ се налази на територији ОПШТИНЕ Панчево и обухвата КО
Долово,КО Старчево, КО Омољица, КО Банатски Брестовац и КО Иваново.
Граница на Дунаву иде границом Београдског ловног подручја где процес
установљавања ловишта није отпочео.
БОНИТЕТ ЛОВИШТА ЗА ГАЈЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ
ред.
бр.

ОПИС
Основни фактори
Бонитета ловишта

1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Квалитет тла
Храна и вода
Биљни свет
Мир у ловишту
Конфигурација терена
Климатски услови
Прикладност ловишта
УКУПНО
БОНИТЕТ

ДИВЉА ПАТКА
Оцена
основних
фактора
ловишта
5
5
5
2
4
4
5

Фактор
Вредности

Укупно
бодова

4
5
4
2
1
2
2

20
25
205
4
4
8
10
91

I

За гајење осталих врста дивљачи, услови које пружа ловиште су лоши и неприкладни.
Те врсте ће се штитити и користити у мери и броју који неће угрозити њихов опстанак у
ловишту.

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 добијени су подаци о капацитету
ловишта и они изгледају овако:
Ловиште ''Доње подунавље''
-

Дивља свиња (Sus scrofa L.)
44 ком.
Срна (Capreolus capreolus L.)
50 ком.
Зец (Lepus europaeus.)
21 ком.
Дивља патка – глувара (Anas platyrhynchos L.) 2.800 ком.

7. УПРАВЉАЊЕ ПОПУЛАЦИЈАМА ЛОВНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ
7.1. Домаћи и латински назив ловне врсте дивљачи
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте у ловишту су:
1. Крупна длакава дивљач
- Дивља свиња ( Sus scrofa L.)
- Срна ( Capriolus capreolus L.)
2. Крупна перната дивљач
- Oрao Белорепан ( Haliaetus albicilla L.)
3. Ситна дивљач
- лисица ( Vulpes vulpes L.)
- дивља мачка ( Felis silvestris Schreb.)
- зец ( Lepus europaeus Pal.)
- јазавац ( Meles meles L.),
- веверица ( Sciurus vulgaris L.)
- видра Lutra lutra L.)
- ласица ( Mustela nivalis L.) I druge.
- шакал (canis aureus L.)
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- нутрија (Myocastor coypus);
4. Перната дивљач
- дивља патка кржуља (Anas 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 )
- мали корморан ( Phalacocorax pygmeus )
- јастреб кокошар ( Acipiter gentilis)
- сива чапља ( Ardea cinerea)
- орао белорепан ( Heliaetus allbicilla) и остали орлови
- црна рода ( Cicconia nigra )
- бела рода ( Cicconia cicconia )
- све сове
- сви соколови
- сви јастребови
- све чапље
- све три врсте еје

7.3. Процењене почетне бројности ловних врста дивљачи
У члану 2. Уговора о давању ловишта ''Доње подунавље'' на газдовање број 104324-241/2012-05-1 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
Срнећа дивљач
Срндаћ
Срна
Лане
Дивља свиња
Вепар
Крмача
Назимад
Д.патка-риђоглава
Д.патка-глувара
Д.патка-крџа
Црна лиска
Зец

Бројно стање
31.03.2012.
38 комада
14 комада
15 комада
9 комада
25 комада
10 комада
8 комада
7 комада
29 комада
1.415 комада
230 комада
210 комада
21 комад

Бројно стање
31.03.2014.
43 комада
16 комада
20 комада
7 комада
48 комада
18 комада
18 комада
12 комада
29 комада
1.415 комада
230 комада
210 комада
21 комад

Планирани
одстрел
110 комада
42 комада
50 комада
18 комада
256 комада
52 комада
52 комадa
180 комада

Бројно стање
1.04.2022.
50 комада
20 комада
20 комада
10 комада
44 комада
17 комада
17 комада
10 комада

7.500 комада
250 комада
250 комада
40 комада

1.500 комада
230 комада
210 комада
21 комад

7.4. Оптималне бројности ловних врста дивљачи утврђених
бонитирањем
Оптимална бројност ловних врста у ловишту ''Доње подунавље'' приближно су
једнаки капацитету ловишта за гајене врсте дивљачи где је број јединки добијен
бонитирањем:
За дивљу свињу износи 60, за срну 60, за зеца 40, а за дивљу патку 2.800 јединки
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
ПЛАН ИЗГРАДЊЕ ЛОВНО ТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА
ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив објекта
Високе отворене чеке
Високе затворене чеке
Чеке платформе за дивље патке
Солишта
Хранилишта за дивље свиње

Стање
1.04.2014.
10
2
4
10
-

Стање
31.03.2024.
12
3
4
15
3

План
2
1
4
5
3

Остали ловно и ловно-технички објекти у ловишту ''Доње подунавље''
Ловни и ловно-технички објекти
Објекат за прихват дивљачи из одстрела
Просторија за обраду трофеја

Предвиђени радови
изградња и редовно одржавање
изградња и редовно одржавање

13. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГАЗДОВАЊА

I
II
III
IV

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

9.971.952,10
10.866.458,00
321.443,00
-1.215948,90

13.2. Инвестициона и друга улагања у ловиште
Од инвестиционих и других улагања у ловиште ''Доње подунавље'' 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Ревитализација постојећих бунара
Изградња високих затворених чека
Изградња ниских отворених чека са платформама
Реконструкција и одржавање постојећих чека
Изградња амбара
Реконструкција ловачких кућа
Изградња објекта за прихват дивљачи
Набавка теренског возила
Набавка мопеда
Набавка чамаца
Набавка ванбродских мотора
Набавка опреме за ловочуварску службу
Набавка инвентара за ловачке куће

3 ком.
7 ком.
4 ком.
7 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
2 ком.
2 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.

