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ЛОВНО-ТУРИСТИЧКИ ЗНАЧАЈ ПЕРНАТЕ ДИВЉАЧИ У 
ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 1979 – 2000. ГОДИНЕ 

 
Извод: Ловни туризам у Војводини у периоду од 1979. до 2000. године је био 
значајан покретач ловства. Од продаје пернате дивљачи (грлица, гугутки, препе-
лица, дивљих патака, дивљих гусака, фазана и пољских јаребица) у том периоду 
ловачке организације су остваривале (од одстрелних такси) 10.582.180,50 евра. 
Поред ових средстава, остваривана су још и средства за организацију лова на ову 
дивљач у износу од 2.531.800 евра, од пансионских услуга 5.063.760 евра, што 
укупно износи 18.177.740,50 евра. Међутим, најинтензивнији ловни туризам у 
Војводини се одвијао у периоду од 1979. до 1990. године када је од укупног деви-
зног прихода остварено у овом периоду преко 95% ловног туризма. Након 1990. 
године ловног туризма је било врло мало ( ратно стање у окружењу, непосредна 
ратна опасност, бомбардовање и др.). 
 
Кључне речи: ловни туризам, ловство, перната дивљач, Војводина. 
 
Abstract: The period from the year 1979 to 2000 was crucial in the development of 
hunting tourism in Vojvodina. Just from the sales of the game (turtle doves, collared 
doves, quails, wild ducks, wild geese, pheasants, partridges) hunting organizations had 
an income (from bagging taxes) of 10.582.180,50 euros. Along with this income there 
was also profit from the organization of the hunt 2.531.800 euro, lodging 5.063.760 
euro, which is the total of 18.177.740,50 euro. However, the most intensive period of 
hunting tourism was in the period from 1979 to 1990 when 95% of the income was 
made. After the year 1990 (because of the wars, bombings and other hostile circum-
stances) hunting tourism was reduced to a minimum. 
 
Key words: hunting tourism, hunting, game birds, Vojvodina. 
 

Увод 
 

 Војвођанска ловишта на пољопривредном земљишту, на коме оби-
тава ситна дивљач (зец, фазан, јаребица и др.) и од крупне дивљачи срне-
ћа дивљач и дивља свиња, спадају међу најбоље у Европи. Наиме, лови-
шта на пољопривредним површинама истичу се богатством (уз мања или 
већа колебања бројности код појединих врста гајене дивљачи), квалите-
том племените дивљачи и разноврсношћу остале фауне. У ловиштима 
Војводине постоји зец, фазан, јаребица, а на воденим и мочварним повр-
шинама дивља патка и дивља гуска. У летњим месецима (август - септем-
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бар) има доста миграторних птица (грлице, препелице, голубови гривна-
ши и др.), а од крупне дивљачи, срнеће дивљачи са врло квалитетним тро-
фејима. Из ловишта Војводине, примера ради, у последњих неколико го-
дина продато је неколико трофеја срндаћа чија је вредност била између 
170 и 180 поена, што спада у врхунске трофеје за које су ловачке органи-
зације наплатиле од страних ловаца туриста између 7 и 8 хиљада евра. 
 Војводина је позната по узгоју крупне дивљачи у ограђеним лови-
штима у којима се узгајају јелени, јелени лопатари, муфлони и дивље сви-
ње са трофејима врхунског квалитета. У овим ловиштима сваке године се 
одстрели на десетине различитих грла крупне дивљачи са неком од медаља. 
 Војвођанска ловишта представљају привредни, туристички и лов-
ни потенцијал покрајине. Квалитет ловишта у покрајини потврђују бројни 
врхунски трофеји крупне дивљачи, међу којима је неколико трофеја др-
жавних и светских првака. Тако на пример трофеј срндаћа, одстрељен у 
ловишту „Тараш“ код Зрењанина, проглашен је 1981. године државним 
прваком. Међународни жири је оценио овај трофеј на изложби у Загребу 
са 184,80 ЦИЦ поена. Након краћег периода, тачније 1986. године, од-
стрељен је у ловишту „Крушчић“ код Куле трофејно јачи срндаћ, са вред-
ношћу роговља од 207,25 ЦИЦ поена. Државним прваком проглашен је на 
Изложби лова, риболова, спорта и туризма у Новом Саду 1986. године. 
Овај трофеј је и данас државни првак. Трофеј јелена, који је одстрељен у 
ловишту „Козара“ у Бачком Моноштору, 17 година био је светски првак. 
За светског, а уједно и државног првака проглашен је 1954. год. на Ловач-
кој изложби у Дизелдорфу, а вредновање трофеја извршио је међународни 
жири. Роговље јелена је оцењено са 248,55 ЦИЦ поена. Овај трофеј није 
више светски првак, али је и даље остао државни првак. Трофеј муфлона 
који је одстрељен 1979. године, међународни жири је у Загребу 1981. год. 
оценио са 242,15 ЦИЦ поена и прогласио га светским прваком. Више ни-
је, али је остао државни првак. Овај муфлон је одстрељен у ловишту „Ка-
рађорђево“ код Бачке Паланке. Трофеј кљова дивљег вепра, одстрељеног 
1960. године у ловишту „Фрушка гора“ спада међу првих неколико трофе-
ја у држави са оценом од 137,15 ЦИЦ поена (оцењен на Ловачкој изложби 
у Фиренци 1964. год.). Трофеји јелена лопатара из војвођанских ловишта 
спадају међу најбоље у држави. 
 Што се тиче ситне дивљачи и миграторних птица, а на основу 
одстрела у претходном периоду, војвођанска ловишта се сврставају међу 
најбоља у Европи. Доказ овој тврдњи су и резултати постигнути у лов-
ном туризму у периоду од 1960. године (када је био почетак) па све до 
1990. године (када је био најинтензивнији), када је годишње долазило по 
неколико хиљада страних ловаца туриста и одстрељивало значајне коли-
чине ситне дивљачи. Примера ради, у ловном туризму од 1979. до 1990. 
године у војвођанским ловиштима је одстрељивано годишње од 26.949 
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(1980.) до 37.811 фазана (1988.). У овом периоду одстрељивано је у лов-
ном туризму 758 (1987.) до 3.290 јаребица (1990.), грлица (и гугутки) од 
минимално 76.839 (1984.) до максимално 208.061 (1979.). Препелица је 
одстрељивано за период од 1979. до 2000. године од минималних 1.758 
(1993.) до максималних 59.999 (1989.), дивљих патака за период од 1979. 
до 1990. године, од 1.428 (1979.) до 8.041 (1989.). Дивљих гусака, чији је 
одстрел у ловном туризму занемарљив, највише је одстрељено 1989. го-
дине - укупно 1.271 Посебна евиденција гугутки води се од 1991. до 
2000. године. Најмањи одстрел забележен је 1999. године, свега 732 пти-
це, а највећи 6.309 птица 1998. године. 
 За период од 1979. до 2000. године у ловном туризму одстрељено 
је највише грлица, 1.482.616, на другом месту су препелице са одстрелом 
од 455.244 птица и на трећем месту су фазани са 416.733 одстрељених пти-
ца. Осталих врста је много мање одстрељено у односу на ове три врсте. 
 У ловиштима Војводине највећи број ловаца туриста долазио је 
из Италије, а у мањем броју из Немачке, Аустрије, Француске, Шпаније 
и других земаља. Удаљеност између Војводине и Италије је од 800 - 
1000 и више km у једном правцу, до Немачке преко 1000 km, до Аустри-
је око 400 km итд. Да нису у питању овако велика растојања Војводину 
би свакако посећивао већи број страних ловаца туриста. За прелазак ова-
квог растојања аутомобилом, у доласку и одласку туристи потроше 2 до 
3 дана у путу. Друга неповољност је што од почетка деведесетих година 
прошлог века па, може се рећи, до данашњег дана у земљи имамо неста-
билну политичку ситуацију која се веома негативно одражава на долазак 
ловаца туриста у наша ловишта. Због тога су италијански ловци туристи 
отишли на друге дестинације, па лове у Мађарској, Румунији, Бугарској, 
Пољској, Чешкој итд. 
 За долазак италијанских, немачких и аустријских ловаца важни 
путни правци су аутопут Београд – Загреб – Љубљана, са прикључива-
њем за Италију, Аустрију и Немачку, и међународни пут Е-5, Београд – 
Нови Сад – Суботица – Мађарска – Аустрија – Немачка. Поред аутомо-
билског саобраћаја све већи број ловаца туриста опредељује се за дола-
зак авионом (Ристић, 2004). 
 

Стање ловног туризма у Војводини 
 
 Под ловним туризмом подразумева се пружање услуга заинтере-
сованим домаћим и страним ловцима туристима ради организоване посе-
те ловиштима, због одстрела крупне или ситне дивљачи, или само посма-
трања или снимања (фотосафари) дивљачи, уз плаћање одређених надок-
нада које су прописане ценовником сваког ловишта. Ценовник доноси ко-
рисник ловишта крајем сваке календарске године за наредну годину и са 
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њиме се иде на специјализоване сајмове ловства у земљи и иностранству 
ради пропагирања ловишта и лова, било на крупну дивљач (ради продаје 
трофеја) или на ситну дивљач (ради продаје меса). На основу овог ценов-
ника ловац туриста када се налази у ловишту свакодневно плаћа таксу за 
организацију лова, пратњу водича - преводиоца, трошкове смештаја у хо-
телу или ловачкој кући, употребу сопственог ловачког пса или ловачког 
пса организатора лова, одстрелну таксу за разну дивљач по јединки и тро-
феј код крупне дивљачи, према вредности тог трофеја. У случају рањавања 
крупне дивљачи ловац туриста плаћа и промашај, за промашени хитац по 
процењеној вредности трофеја.  
 На основу прикупљених података о одстрелу седам врста пернате 
дивљачи (грлице, гугутке, препелице, јаребице, дивље гуске, дивље патке 
и фазани), као и друге дивљачи која је одстрељивана у ловном туризму за 
протеклих 40 и више година, запажа се да је ловни туризам имао више 
успона и падова. Успон се одвијао у периоду од 1961. до 1970. године. 
Након тога долази до експанзије ловног туризма у периоду од 1970. до 
1990. године. Од 1991. године па све до данашњих дана он се у Војводини 
одвија спорадично са не баш значајним резултатима. Задатак свих нас је 
да на основу вишедеценијског искуства стицаног у овој области покуша-
мо оживљавање ове, за Војводину врло значајне, привредне гране, како би 
ловачке организације, а самим тим и наше друштво, поново остваривале 
значајна средства у овој области. То је данас много теже јер су бројна ста-
ња скоро свих врста ситне дивљачи девастирана. Осим тога, у претходном 
периоду остваривана су значајна средства од одстрела миграторних птица 
(у првом реду грлица и препелица), а ловцима се данас стално „прети“ од 
стране заштитара да ће земље Европске уније ускратити лов баш ових 
птица. Наша земља је од раније потписник Међународне конвенције о за-
штити птица селица. У оваквој ситуацији ловци Војводине морају на вре-
ме да траже алтернативна решења, а до тада потребно је да што пре пове-
ћају фондове гајених врста ситне дивљачи (зец, фазан и јаребица). 
 Изостанком ловног туризма „на прави начин“ ових десетак и више 
година и сталне беспарице ловаца и ловачких организација, изостала су 
већа улагања у ловишта, а све то се неповољно одразило на фондове ско-
ро код свих гајених врста дивљачи у већини ловишта Војводине. Ово је 
данас још један од лимитирајућих фактора за довођење већег броја стра-
них ловаца туриста у наша ловишта. 
 Ловном туризму код нас, без обзира на постигнуте запажене резул-
тате, до сада се није придавала велика пажња. Разлога има више, а један од 
важних био је свакако ситуација да је дивљач из државне својине, на осно-
ву Закона о ловству, уступљена ловачким организацијама на управљање и 
газдовање без надокнаде. То значи да су ловачка удружења као удружења 
грађана од државе добила имовину на управљње и коришћење без икаквих 
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надокнада. У много случајева било је ситуација да се државна имовина пре-
пуштала волонтерима који нису имали ни знања а ни воље да ову област 
унапређују, а користи од оваквог односа имали су појединци, односно по-
средници у ловно - туристичком промету, што је недопустиво. У послед-
њих неколико година чине се напори да се за ову област створе услови на 
високошколским установама, па се по први пут у Војводини и Србији на 
Природно - математичком факултету у Новом Саду оснива посебан одсек 
за школовање баш оваквог профила. Полазници ће због мултидисципли-
нарног приступа изучавања ове проблематике стећи потребна знања и тако 
у наредном периоду на много стручнији начин прићи обављању послова 
ловног туризма у пракси. Свакако, свесни смо чињенице да то није ни мало 
лако, али уз одређене стручне напоре на плану повећања броја дивљачи и 
бољом организацијом у ловиштима могу се постићи бољи резултати него 
што су данас. Поред тога држава ће кроз измене и допуне постојећег Закона 
о ловству, или доношењем новог закона, одредити сигурно строжије крите-
ријуме при додели ловишта. Примера ради, у такозвана ,,златна“ времена 
ловним туризмом у Војводини бавило се свега 25 - 30 % ловачких друшта-
ва. То значи да је до 1990. године летњи лов (ловни туризам на грлице, гу-
гутке, препелице и дивље патке) организовало од 100 - 120 ловачких дру-
штава (у Војводини има 384 ловачких друштава), а јесењи лов (ловни тури-
зам на фазана, јаребицу, зеца и др.) свега 50 - 60 ловачких друштава. 
 Циљ оваквих истраживања је да се на основу прикупљених до-
ступних података о укупном ловном туризму у Војводини сумирају сви ти 
подаци на једном месту, изврши њихова анализа, утврде чињенице и на 
основу тога извуку поуке и препоруке за рад у наредном периоду. Не сме 
се испустити из вида једна од најважнијих чињеница - за оне ловачке ор-
ганизације које су се бавиле ловним туризмом у Војводини доказано је да 
су у то време имале највише дивљачи у ловишту и тиме задовољавале по-
требе својих ловаца, али и страних ловаца туриста који су долазили у њи-
хова ловишта. Доказ ове тврдње је бројно стање дивљачи у последњих де-
сетак година, када је изостао ловни туризам ( услед санкција и др.) а фон-
дови дивљачи се нису повећали, већ насупрот томе још су се и смањили. 
Изостанак ловног туризма ових десетак и више година проузроковао је 
немогућност већих улагања у ловишта, а тиме и много мање уношење ве-
штачки произведене дивљачи, у првом реду фазана. Због тога је повећан 
ловни притисак на аутохтоне врстаме. У највећој мери у овој чињеници 
лежи и одговор на питање смањења фондова гајених врста дивљачи у Вој-
водини. Сви прикупљени подаци морају бити путоказ и замајац да се 
уочене слабости у ловству и ловном туризму на време отклоне, а на тај 
начин створи бољи амбијент за развој укупног ловства, а самим тим и 
ловног туризма у Војводини. Да би се ово остварило потребно је да се 
промени однос (схватање) према дивљачи (до сада је било да је дивљач 
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ничија ствар „рес нулиус“) од стране ловаца. Наиме за све прекршаје који 
се дешавају у ловишту (ловокрађа, криволов и др.) прекршиоци морају да 
буду кажњени и сносе санкције, а не као што је то до сада било да буду 
ослобођени. Дивљачи у ловишту треба да се обезбеде бољи станишни 
услови са више мира, заштите, заклона, исхраном и др. Корисници лови-
шта треба више да се ангажују на уништавању пернатих и длакавих пре-
датора и зимској прехрани дивљачи, а све у циљу да се фондови свих вр-
ста дивљачи повећају у ловишту. На овај начин са повећањем бројног ста-
ња код свих врста дивљачи створио би се предуслов за долазак већег бро-
ја страних ловаца туриста и већи финансијски ефекат од садашњег. 
 На основу снимљеног стања ловног туризма у претходном перио-
ду могле би да се отклоне све уочене слабости и за наредни период пред-
ложе најбоља решења. Осим ловног туризма, који би био ударни сегмент 
туризма Војводине, постоје и други садржаји које би страни ловци тури-
сти могли упражњавати. Неки од тих садржаја су: риболовни туризам у 
слободно време, фотосафари на мочварним подручјима, посета манасти-
рима на Фрушкој гори, јахање и др. Циљ оваквог програма је да се број 
дана задржавања ловаца туриста у Војводини повећа са 2 или 2,5 на више 
од 3 дана (Ристић, 2004.). 
 

Место пернате дивљачи у ловном туризму 
 
 У сагледавању проблематике која третира укупно ловство, а тиме и 
ловни туризам, са акцентом на пернату дивљач, као део ловно - туристичке 
понуде Војводине, потребно је знати историјске чињенице из ранијег пери-
ода. Ова проблематика је недовољно истражена и при обради података у 
нашој земљи, осим неколико стручних и научних радова из ове области, 
није било могућности да се дође до квалитетних научних радова који су на 
свеобухватан начин истраживали област ловног туризма. 
 Материјал за овај рад прикупљан је из Статистичког завода Срби-
је, Ловачког савеза Србије и Војводине (ловна евиденција), Дугорочног 
програма развоја ловства у Србији (2001 - 2010.) и Војводине од 2000. до 
2010. године, Дугорочног програма развоја ловства у Војводини усвојеног 
1984. године, Зборника радова о ловству Ловачког савеза Југославије 
(1994, 1995. и 1996. године), Зборника радова „Зец и јаребица у савреме-
ним агроекосистемима“ Ловачког савеза Војводине 1997. године и стати-
стичких података добијених од Ловотурс-а. Коришћени су и важећи це-
новници за иностране ловце туристе, које сваке године пред почетак нове 
ловно-туристичке сезоне за ловачке организације, а на основу овлашћења 
добијених Законом о ловству, доноси Ловачки савез Србије и Војводине 
за своје чланице (ловачка удружења). Прикупљени су статистички подаци 
о укупном одстрелу у Војводини за седам врста пернате дивљачи које су 
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ловљене у ловиштима Војводине за период од 1979. до 2000. године. Пер-
нате врсте дивљачи статистички обрађене у раду су: фазан, пољска јаре-
бица, дивља патка, дивља гуска, грлица, гугутка и препелица. Осим пода-
така о укупном одстрелу у ловиштима Војводине наведених врста пернате 
дивљачи, прикупљени су и подаци о укупном одстрелу у ловном туризму 
у Војводини и укупном одстрелу реализованом преко Ловотурс-а (бивша 
Ловачка задруга Војводине).  
 Перната дивљач у Војводини сигурно, на основу до сада остваре-
них резултата у укупном одстрелу и одстрелу у ловном туризму, заузима 
значајно место. Оваква констатација посебно се односи на одстрел кроз 
ловни туризам, јер је одстрел код неких врста био изузетан у претходном 
периоду, закључно са 2000. годином. Ова дивљач је била и остаје интере-
сантна за стране ловце туристе, па јој треба посветити дужну пажњу. Сва-
како да је код врста које се вештачки производе (фазани, јаребице, патке) 
важно повећано уношење, правилна манипулација и квалитетни прихват у 
ловиштима различите категорије, док код миграторних врста треба пазити 
на излов дозвољених квота и очување станишта. 
 На основу извршеног одстрела даје се преглед укупног одстрела у 
ловном туризму, по појединим врстама пернате дивљачи (по јединки), и 
укупно остварен девизни ефекат по врстама у Војводини. 
 
Tabela 1. – Укупан одстрел у ино ловном туризму и остварен девизни ефекат у 
Војводини за период 1979-2000. године 
 

Врста пернате 
дивљачи Укупан одстрел   

Појединачна 
цена 

(евро) 

Укупно остварена 
девизна средства 

(евро) 
Фазани 416.733 11 4.584.063 
Пољске јаребице 29.303 15 439.545 
Грлице 1.482.616 2,50 3.706.540 
Препелице 455.244 2,50 1.138.110 
Дивље патке 55.750 11 613.250 
Дивље гуске 2.538 15 38.070 
Гугутке 25.041 2,50 62.602,50 
УКУПНО: 2.467.225  10.582.180,50 

  
Ако се посматра табела 1 и укупан одстрел онда је евидентно да 

грлице заузимају прво место. Њихов одстрел у укупном одстрелу износи 
преко 60% (60,09%). Значајан одстрел био је препелица (455.244) и фазана 
(416.733) што укупно износи 871.977 или 35,34% од укупног одстрела 
свих врста пернате дивљачи, док је одстрел осталих врста пернате дивља-
чи вишеструко мањи и износи 112.632 јединке, што је мање од 5% (4,57%) 
у односу на укупан одстрел. 
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 Међутим, ако се гледају резултати укупно оствареног девизног 
ефекта онда се слика сасвим мења. На првом месту је фазан, а то је и био 
основни циљ ловног туризма да се форсира она врста дивљачи која се ве-
штачки производи и на тај начин штите аутохтоне врсте. Ово се постигло 
само са фазаном, док са дивљом патком и јаребицама није случај, што ће 
бити задатак за наредни период. На другом месту по девизном ефекту су 
грлице, али само захваљујући периоду до 1990. године када је овај од-
стрел био значајан. Треће место заузимају препелице чији је одстрел био 
значајан и до 1990. године, али и од 1990. године до данашњих дана. Од-
стрел ове три врсте (фазан, грлица, препелица) у односу на укупан од-
стрел (2.467.225) свих седам врста пернате дивљачи износи 2.354.593 је-
динки, што чини преко 95% (95,43%). Ако се анализира остварен девизни 
ефекат за ове три врсте од 9.428.713 евра, и стави у однос са укупно 
оствареним девизним ефектом за свих седам врста пернате дивљачи 
(10.582.180,50 евра), онда је то скоро 90% (89,10%) у корист фазана, грли-
це и препелице. 
 На основу изнетих података евидентно је да и даље постоји инте-
рес за одстрел фазана. Препорука је да ловачке организације купују што 
млађе категорије фазанчића узраста 6 и 8 недеља, чувају их у прихватили-
штима и након месец или месец и по дана, испуштају у ловиште. На овај 
начин се обезбеђује квалитетна дивљач, са свим потребним особинама за 
ову врсту (квалитетан мирис за ловачке псе, које доводе страни ловци ту-
ристи, добра оперјаност, достигнута тежина, достигнута дужина репа и 
др.), односно све оно што страни ловац туриста тражи. Страни ловци ту-
ристи нису заинтересовани за одстрел фазана који се директно из волијере 
пусте у ловиште, јер овакву дивљач имају у земљама из којих долазе. Од-
стрел грлица и гугутки усталио се на негде око десетак хиљада и не реме-
ти или угрожава бројно стање, а тиме и биолошку равнотежу, што је један 
од основних узрока за забрану одстрела. Када су у питању препелице и 
овај одстрел је знатно мањи него раније. Зато вреди поменути покушај у 
Војводини, у фазанерији Врбас, где су се производиле и пуштале у лови-
шта препелице, па ову могућност треба разматрати у наредном периоду, 
као једну од алтернатива за превазилажење стања у вези са најављеном 
забраном лова ове дивљачи. 
 

Економско финансијска основа газдовања ловиштима  
пернате дивљачи 

 

 Да би се остваривали постављени циљеви када је у питању повећа-
ње фондова гајених врста дивљачи и миграторних птица за које су заинте-
ресовани страни ловци туристи, потребно је обезбеђивање материјалних 
средстава. За сада постоје два главна извора финансирања основа газдова-
ња ловиштима, а то су лична средства ловаца, односно њихова чланарина, и 
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уновчавање дивљачи путем ловног туризма. Лични допринос ловаца лими-
тиран је њиховом економском моћи, што је недовољно да би несметано 
функционисале ловачке организације, јер су ова средства мала и нема мо-
гућности већих улагања у дивљач и ловишта. Такође и приходи од ловног 
туризма од 1990. па на овамо су минорни у односу на период до 1990. годи-
не. Ово је последица геополитичког положаја наше земље, социјалне и еко-
номске ситуације у земљи и окружењу, као и у земљама потенцијалног тр-
жишта. Акценат у наредном периоду треба ставити на веће ангажовање ло-
ваца кроз радни допринос у ловишту, на подизање и неговање ремиза (по-
бољшање станишних услова за дивљач), изградњу ловно узгојних објеката 
(прихватилишта за фазанску и другу на вештачки начин произведену ди-
вљач), изношење хране за дивљач у зимском периоду и на тај начин смање-
ње зимских губитака, који су значајни код свих врста дивљачи. Примера 
ради, када су сурове зиме са доста снега, са веома ниским температурама и 
појавом поледице на снегу, код јаребица за наше прилике зимски губици се 
крећу од 46 - 86 % (Ристић, 1997), код фазанских петлова ови губици су од 
25 - 35 %, док се код фазанских кока крећу од 35 - 55 %. На овај начин ве-
ћим ангажовањем ловаца смањили би се зимски губици и у пролеће би има-
ли већу популацију гајених врста дивљачи.  
 На основу евидентираних података о одстрелу пернате дивљачи у 
Војводини за период од 1979 - 2000. године и сумарних показатеља за тај 
период, да би се дошло до тадашњег укупног оствареног девизног ефекта, 
цене су узете из ценовника Ловачког савеза Србије који је важио за 2000. 
годину. У овом раду биће дата укупно остварена девизна средства у овом 
периоду кроз одстрел на нивоу Војводине, за све врсте пернате дивљачи 
које су предмет овог рада, као и просечан годишњи девизни ефекат на ни-
воу Војводине за сваку врсту пернате дивљачи. Обрачун је рађен на бази 
ценовника Ловачког савеза Србије по којем су ловачке организације врши-
ле обрачун, фактурисање и наплату одстрељене дивљачи и услуга. Цене 
дивљачи су биле: фазан 22 ДЕМ или 11 евра, пољска јаребица 25 ДЕМ или 
12,50 евра, грлица 5 ДЕМ или 2,50 евра, препелица 5 ДЕМ или 2,50 евра, 
дивља патка велика 22 ДЕМ или 11 евра, дивља гуска 25 ДЕМ или 12,50 
евра, гугутка 5 ДЕМ или 2,50 евра по јединки. 
 За посматрани период од 1979. до 2000. године за грлице, препе-
лице, фазане, дивље патке, пољске јаребице и дивље гуске, а за гугутке за 
период од 1991. до 2000. године, укупно је остварено по основу одстрелне 
таксе на нивоу Војводине 10.582.180 евра, или просечно годишње износи 
481.008,20 евра. Преко „Ловотурса“ је од одстрелних такси свих наведе-
них врста пернате дивљачи укупно остварено 8.569.648 евра или просечно 
годишње 389.529,45 евра. 
 Ако се анализира по истој методологији период када је у Војво-
дини био најинтензивнији ловни туризам, а то је период од 1979. до 
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1990. године, онда су подаци на нивоу Војводине следећи: фазан одстре-
љено 397.000 x 11 евра/фазан = 4.367.000 евра; пољске јаребице одстре-
љено 25.441 x 15 евра/пољска јаребица = 381.615 евра; грлице одстреље-
но 1.441.175 x 2,50 евра/грлица = 3.602.937,50 евра; препелице одстре-
љено 241.261 x 2,50 евра/препелица = 603.151 евра; дивље патке одстре-
љено 50.853 x 11 евра/дивља патка = 559.383 евра. Одстрел дивљих гуса-
ка је занемарљив, те у овом прегледу није узет у разматрање. Што се ти-
че гугутки, њихов одстрел је био евидентиран у укупном одстрелу грли-
ца, али није био посебно исказан. На основу израчунатог девизног ефек-
та резултати су следећи: од одстрела фазана, пољских јаребица, грлица, 
препелица и дивљих патака за период од 1979 - 1990. године остварено 
је укупно 9.514.088 евра, што просечно годишње износи 792.840,65 евра. 
Преко „Ловотурса“ за све наведене врсте и за исти период остварено је 
путем ловног туризма 8.214.775,50 евра или просечно годишње 
684.564,60 евра. 
 На првом месту по оствареним девизним приходима је фазан, ди-
вљач која се вештачки узгаја и уноси у наша ловишта и са којом су ловачке 
организације у Војводини остваривале највећи девизни ефекат, од прибли-
жно пет милиона евра, за период 1979-2000. г. Још значајнији су подаци о 
девизном приходу у анализи одстрела фазана у ловном туризму за период 
1979-1990. г., када је остварено 4.367.000 евра. У то време је важило прави-
ло да се у ловном туризму форсира дивљач која се вештачки узгаја (превас-
ходно фазан) и на коју се може брзо утицати, да се у ловиштима фондови 
повећају уношењем већег броја ове дивљачи, што је и рађено до 1990. г. 
 Друга врста пернате дивљачи по девизном приходу добијеном од 
одстрелних такси у ловном туризму су грлице, за које је наплаћено за пе-
риод од 1979. до 2000. године 3.706.540 евра, а интересантно је за ову вр-
сту дивљачи да је за само 12 година (1979 - 1990.) наплаћено 3.602.937,50 
евра, што значи да се највећи одстрел ове врсте пернате дивљачи одвијао 
у овом периоду. 
 На трећем месту по девизним приходима су препелице са 1.138.110 
евра, на четвртом месту дивље патке са 613.250 евра, на петом месту су 
пољске јаребице са 439.545 евра, на шестом су гугутке са 62.602,50 евра и 
на седмом месту су дивље гуске са 38.070 евра. 
 Остварена девизна средства су била средства ловачких организа-
ција 90%, а само 10% је припадало посредничким организацијама које су 
доводиле туристе. Од остварених средстава ловачке организације су има-
ле могућности да уносе више фазанских пилића у своја ловишта, што је 
резултирало повећаним одстрелом ове дивљачи у ловном туризму, али и 
већим одстрелом од стране чланства. На овај начин су штићене аутохтоне 
врсте дивљачи (превасходно зец, па и јаребица), што је још једна позитив-
на страна оваквог улагања у ловиште. 
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 Поред средстава наплаћених од одстрелних такси, наплаћено је и 
12,50 евра по ловном дану од сваког ловца. Према подацима ''Ловотурса'', 
од 1979-2000. год. било је 67.006 ловаца туриста или просечно годишње 
3.045,73 ловаца и остварена су 168.792 ловна дана, што значи да је за ор-
ганизацију лова укупно наплаћено, само преко „Ловотурса“, 2.109.900 
евра. Ако је „Ловотурс“ радио у просеку 80% укупног ловног туризма у 
Војводини, онда на овај износ треба додати још 20% средстава само за ор-
ганизацију лова. Према томе, на нивоу Војводине за ове намене наплаће-
но је укупно 2.531.800 евра. 
 За пансионске услуге хотели и ловачки домови су само од гостију 
„Ловотурса“ наплатили (просечна цена смештаја је 25 евра за полупанси-
он) 4.219.800 евра. Ако на пансионске услуге применимо исти принцип 
као за организацију лова, онда је укупно у Војводини само за ове намене 
остварено 5.063.760 евра. 
 
Tabela 2. – Укупно остварена девизна средства у ловном туризму Војводине за 
период од 1979. до 2000. године 
 

Остварена средства евра 
Организација лова у Војводини 2.531.800 
Организација лова преко „Ловотурса“ 2.109.900 
Пансиони остварени на нивоу Војводине 5.063.760 
Пансиони остварени преко „Ловотурса“ 4.219.800 
Одстрелне таксе на нивоу Војводине  10.582.180,50 
Одстрелне таксе преко „Ловотурса“ 8.569.648 
 
 На нивоу Војводине за период од 1979. до 2000, укупно је остваре-
но 18.177.740,50 евра (од наплаћене организације лова, пансиона и од-
стрелних такси). Преко „Ловотурса“ је укупно наплаћено средстава од ор-
ганизације лова, пансиона и одстрелних такси у износу од 14.899.348 
евра. Учешће „Ловотурса“ у укупној реализацији ловног туризма је преко 
80% (81,96%) од укупног прихода оствареног у Војводини (Ристић, 2004). 
 

Закључак 
 
 Перната дивљач и даље остаје атрактивна за лов за иностране 
ловце туристе који желе да за кратко време одстреле већи број ове ди-
вљачи. Фондови свих врста пернате дивљачи су у опадању. Ова конста-
тација важи за узгојне врсте (фазан, јаребица), птице мочварице (дивље 
патке и дивље гуске) и миграторне птице (грлице и препелице). Ситуа-
ција са бројним стањем гугутки и голуба гривнаша је добра и у наред-
ном периоду код ових врста треба тражити простора за већи одстрел не-
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го што је он данас у ловном туризму. И даље треба више радити на фор-
сирању врста пернате дивљачи које се вештачки узгајају. То се у првом 
реду односи на фазана, затим на дивље патке и пољске јаребице. Сма-
трамо да је ово будућност лова и ловног туризма и на овоме у наредном 
периоду мора се много више радити него данас. По питању фазана треба 
наставити праксу која је била до 1990. године да се у ловиштима уносе 
фазанчићи узраста 6 и 8 недеља, да се чувају у прихватилиштима (месец 
до месец и по дана) и након тога тако припремљени пусте у ловиште. 
Оваквим радом у ловном туризму у претходном периоду до 1990. године 
постигнути су најбољи резултати. 
 У ловишту стране ловце туристе треба да воде професионалци ко-
ји познају ловиште, познају локације где се двиљач налази, да би одстрел 
страних ловаца туриста био сигуран и да би ловци били задовољни. У ло-
виштима због напред наведених разлога треба да раде школовани кадрови 
из ове области који ће теоријско и практично знање спровести у ловишту 
кроз постизање већих резултата на узгоју дивљачи и повећању фондова, а 
након тога и бољих резултата у ловном туризму. Цене дивљачи и услуга 
треба усагласити са ценама у окружењу (Мађарска, Бугарска, Румунија, 
Хрватска и др.). Сваке године агенције и предузећа које се баве ловним 
туризмом треба да учествују на специјализованим сајмовима у земљи и 
иностранству ради пропагирања нашег ловства. 
 Значајна активност у овој области односи се свакако на маркетинг 
и пропаганду. У поновном освајању страног ловно-туристичког тржишта, 
маркетиншке и пропагандне активности морају бити следеће: 

− израда квалитетног пропагандног материјала (ценовници, про-
спекти, фотографије, плакати и др.); 

− израда квалитетног каталога са фотографијама ловишта, дивљачи, 
смештајних капацитета за потребе страних ловаца туриста; 

− израда спота ради пропагирања нашег ловства у целини; 
− анимирање стране ловне штампе (уредника и водећих новинара); 
− неопходна је организација промотивног лова за стране ловно-ту-

ристичке посленике, као и за представнике штампе. Овакав лов мора бити 
врхунски организован; 

− рекламирање у медијима страног тржишта (новински огласи, ТВ 
спотови, и др.); 

− неопходно је утврдити приоритете сајмова на којима би агенције 
из Војводине морале да буду присутне; 

− од активности које треба спровести за божићне и новогодишње 
празнике на адресе клијената сваке године треба упутити честитке; 

− ради одржавања имиџа, ловно-туристичке организације треба да 
припреме штампану пратећу документацију: пријаве, позивнице и евенту-
ално анкетни лист. 
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 Акценат у наредном периоду у ловном туризму треба дати на ди-
вљач која се вештачки производи (фазан, дивља патка, пољска јаребица, 
препелица и др.), чиме би се штитиле аутохтоне врсте, а страни ловци-ту-
ристи задовољавали би ловачку страст кроз повећан одстрел превасходно 
вештачки унете дивљачи у ловишта. 
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HUNTING-TOURIST IMPORTANCE OF GAME BIRDS IN VOJVODINA  
FOR THE PERIOD 1979 – 2000 

 
Summary 

 
Game birds still remain attractive for foreign tourist hunters, which desire to shoot 
large amount of game in the short period of time. Funds for all kinds of game birds are 
in the path of falling. This ascertainment stands for raising sorts (pheasant, partridge), 
quagmire birds (wild ducks and wild geese), and migratory birds (turtledoves and 
quails). The situation in terms of the amount of turtledoves and wood pigeons is good 
and in the following period there is a space for larger scale bag of these sorts than today 
in hunting tourism. There still needs to be plenty of work done on forcing sorts of game 
birds that are being raised artificially. That mainly relates to pheasant, and afterwards 
on wild ducks and field partridges. We believe this is the future of hunting and hunting 
tourism and much more work needs to be done in relation to this matter in the 
following period than at present times. In relation to pheasants, the practice that was 
present up to 1990 needs to be continued, where young pheasants - 6 and 8 weeks old, 
are being brought into the hunting area, kept in the shelters (month to month and a half) 
and afterwards put into the hunting area totally prepared. By using this type of working 
method, the best results were achieved in the previous period up to 1990. 


