
ПРИЈАВА  за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину
(ловачка удружења, правна лица-корисници ловишта на површинама регистрованих рибњака и правна лица-корисници приватних ловишта)

Подаци о подносиоцу пријаве:
Назив подносиоца пријаве:   
Град - Општина:  
Место:  

Адреса (улица и број):  

Поштански број:  
Матични број:  
ПИБ:  

Број рачуна отворен код управе за трезор :  

Јединствени број корисника буџетских средстава  (ЈБКБС)  
Телефон:  
e-mail:  

Овлашћено лице  подносиоца пријаве
Име и презиме:  
Функција:  
Телефон:  
e-mail:  

Набавка  опреме  за  кориснике  ловишта (теренско возило)

 Теренско возило (уписати врсту и назив возила које је предмет набавке)  

Назив ловишта за које се подноси пријава за набавку теренског возила  

Површина ловишта за које се подноси пријава за набавку теренског возила 
(ха)

 

Име и презиме ловочувара, број лиценце за ловиште за које се подноси 
пријава за набавку теренског возила  

Годишњи план одстрела високе дивљачи за ловну 2018/2019 годину, за 
ловиште за које се набавља теренско возило (уписати укупан број јединки и 
број јединки по врстама за јеленску дивљач, срнећу дивљач и дивљу свињу)

јеленска дивљач _________                                                                
срнећа  дивљач   _________                                                                
дивља свиња   _________                                                                    
укупно висока дивљач ________                                                       

Име и презиме ловочувара, број лиценце и назив ловишта (остала ловишта 
којима корисник газдује)

 
 
 

Име и презиме стручног лица и број лиценце  

Запослено на неодређено време код корисника ловишта или запослено по 
уговору са предузећем регистрованим за пружање услуга у ловству ( уписати 
назив корисника ловишта код којег је стручно лице запослено или назив 
предузећа са којим је закључен уговор, број и датум уговора и период на који
је уговор закључен)
Да ли подносилац пријаве поседује теренско возило  (уписати број возила, 
навести тип возила, регистрску ознаку и старост возила.

 

Уписати старост теренског возила које је предмет набавке (ново или за 
половно возило годину производње)  

Вредност возила које се набавља по достављеном предрачуну или уговору 
(динара):

 

Да ли је подносилац пријаве користио средства за набавку теренског возила?
(уписати годину и назив ловишта или уписати не, ако није користио средства)

 

Тражена средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (уписати износ у динарима и изражено у 
процентима)

 

Учешће корисника средстава (уписати износ у динарима и изражено у 
процентима)

 

*  Уписивање свих података у образац пријаве вршити на рачунару, искључиво у неосенченим пољима.
Под материјалном и кривичном одговорношћу као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у пријави и припадајућој документацији истинити и 
веродостојни. Под материјалном и кривичном одговорношћу као одговорно лице, потврђујем да ово ловачко удружење, није за исту намену и исту локацију 
користио нити користи средства буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетског фонда за развој ловства АП Војводине.

      датум:__.__. 2018. год. Подносилац пријаве
М.П.                _____________________________


