
 

На основу Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 
2014.годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 50/13 и 24/14-ребаланс) и 
Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства 
АП Војводине за 2014. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 19/14), 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
Нови Сад, расписује  

 
К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП 
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 Предмет конкурса, висина и намена средстава 

 
Путем овог конкурса додељују се средства из Буџетског фонда за развој 

ловства АП Војводине за 2014. годину по Годишњем програму коришћења 
средстава (у даљем тексту: Програм), у укупном износу до 33.455.000,00 динара 
за реализацију послова по следећим тачкама: 
 

1. Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и 
унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на 
територији АП Војводине (тачка III подтачка 2. Програма), у укупном 
износу до 30.455.000,00 динара, за следеће намене: 

 
а) суфинансирање изградње ловно - техничких објеката у износу до 

28.455.000,00 динара и то за: 
- прихватилишта за фазанске пилиће 
- бунара и појилишта за дивљач 
- уређење полигона за фазане и 
- изградњу и реконструкцију објеката за обраду трофеја. 

  
б) суфинансирање реконструкције ловно техничких објеката у ловиштима 
посебне намене-реконструкција ограде ловишта посебне намене у износу до 
2.000.000,00 динара. 
 
2. Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству (тачка III 
подтачка 1. и 2. Програма), у укупном износу до 3.000.000,00 динара 
за: 

 
а) Набавку опреме за кориснике ловишта у АП Војводини у износу до  

2.000.000,00 динара и то за: 
 

- компјутере  
- ловочуварска одела  
- двогледе и  
- другу опрему - мопед.  

 
  б) Научно-истраживачки и стручни рад и то за: 
 
 б1) истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини за ловну сезону  
  2015/2016 годину у износу до 500.000,00 динара;  
 
 б2) научно-истраживачки рад у делатности ловства у износу до 500.000,00 
  динара;  

 
Средства из тачке 1. и 2. додељују се за суфинансирање одабраних 

програма и пројеката са исплатом у целости након потписивања уговора. 



 

Евентуални трошкови ПДВ по свим тачкама овог конкурса урачунати су у 
јединичне и укупне цене послова. 

 
 Корисници средстава 
 

Право учешћа на конкурс имају: 
- за средства из тачаке 1.а) и 2.а) -  корисници ловишта са територије АП 

Војводине. 
- за средства из тачаке 1.б) - корисници ловишта посебне намене са територије 

АП Војводине. 
- за средства из тачке 2.б1) -  правна лица регистрована за делатност ловства са 

територије АП Војводине. 
- за средства из тачке 2.б2) -  научно образовне установе. 
 
 Потребна документација: 
 
- пријава на конкурс; 
- фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
- фотокопија ПИБ обрасца; 
- фотокопија решења о додели ловишта на коришћење. 

 
Уз напред наведену документацију потребно је за сваку појединачну тачку 

доставити и следеће: 
 
За тачку 1.а)    
 
  - за изградњу прихватилишта за фазанске пилиће, појилишта за дивљач и 
уређења полигона за фазане - скицу пројекта (са назначеном локацијом) са 
предмером и предрачуном радова са исказаним трошковима материјала и рада са 
ПДВ. 
  - за изградњу објеката за обраду трофеја - локацијску или грађевинску дозволу 
и пројекат са предмером и предрачуном материјала и радова са ПДВ. 
  - за реконструкцију објеката за обраду трофеја - пријаву радова надлежном 
органу локалне самоуправе и пројекат са предмером и предрачуном материјала и 
радова са ПДВ. 

Подносиоци пријава могу поднети највише једну пријаву по ловишту, са по 
једном локацијом по свим наведеним програмима и пројектима из тачке 1.а). 
 
За тачку 1.б)  
 
- за реконструкцију ловно-техничких објеката у ловиштима посебне намене - 
скицу пројекта (са назначеном ГПС локацијом), са исказаним трошковима 
материјала и рада са ПДВ и овером од стране лиценцираног лица (стручне 
службе).  
 
За тачку 2.а) 
 
- за набавку опреме за кориснике ловишта у АП Војводини - фотокопија уговора о 
раду за запосленим ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник више 
ловишта).  
 
За тачку 2.б1) 
 
- за истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини - доказ о регистрацији 
правног лица  за делатност ловства и кратак опис пројекта на који се конкурише 
са спецификацијом трошкова.  



 

За тачку 2.б2) 
 
- за научно-истраживачки  рад у делатности ловства - доказ о регистрацији 
научно истраживачке установе и кратак опис пројекта на који се конкурише са 
спецификацијом трошкова.  
 
 Износ средстава који се додељује по конкурсу: 
 

Средства по тачки 1.а) доделиће се корисницима ловишта до 400.000,00 
динара за прихватилишта фазанских пилића; до 90.000,00 динара за изградњу 
бунара са појилиштем за дивљач; до 70.000,00 динара за изградњу и уређење 
полигона за фазане; до 600.000,00 динара за изградњу објеката за обраду 
трофеја и до 400.000,00 динара за реконструкцију објеката за обраду трофеја. 

Средства по тачки 1.б) овог конкурса доделиће се корисницима ловишта 
посебне намене у складу са прихваћеним пројектом.  

Средства по тачки 2а) доделиће се корисницима ловишта који нису 
користили средства за ове намене, до 30.000,00 динара за набавку рачунара; до 
15.000,00 динара за набавку ловочуварског одела у складу са правилником о 
ловочуварској служби („Службени гласник РС“, број 84/11), до 60.000,00 динара 
за набавку двогледа; и  до 50.000,00 динара за набавку друге опреме - мопеда. 

Средства по тачки 2.б1) доделиће се правном лицу регистрованом за 
делатност ловства у износу до 500.000,00 динара.  

Средства по тачки 2.б2) доделиће се научно-истраживачким установама за 
научно-истраживачки рад у области ловства у износу до 500.000,00 динара.  
 
 Разматрање пријава и доношење одлуке о додели средстава: 

 
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује покрајински 

секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство. 
Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси покрајински 

секретар за пољоприведу, водопривреду и шумарство. 
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, као и услови 

и начин коришћења средстава и рокови реализације послова, регулисаће се 
уговором. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну 
документацију, односно изврши увид у планску документацију. 
 
 Начин подношења пријаве 
 
 

Пријава и обрасци се могу преузети у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови 
Сад, I спрат, соба 42а) или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs). 
 

Пријаве се подносе на адресу: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком „Конкурс за 
доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства 2014“.  

Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се 
закључно са 31.10.2014. године. 
 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
 

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-07. 
 


