
 

На основу члана 79. став 3. и 4. Закона о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) и чл. 11. 
и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АПВ“, брoj 57/17, 17/18-ребаланс и 29/18-ребаланс), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о 
годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине 
Војводине у 2018. години („Службени лист АП Војводине”, брoj 57/17),и Покрајинском скупштинском 
одлуком о измени покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из 
Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине у 2018. години („Службени лист АП 
Војводине”, брoj 54/18), и Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по 
конкурсима расписаним у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 
05.06.2018. године (пречишћен текст) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

 
Д Р У Г И   К О Н К У Р С 

 
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 

Циљ другог конкурса је опремање корисника ловишта  на територији АП Војводине.  
Предмет другог конкурса је додела бесповратних средства за суфинансирање набавке опреме за 

кориснике ловишта на територији АП Војводине-набавка теренског возила, у складу са Законом о 
дивљачи и ловству. 
 

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 

Укупан износ предвиђених средстава који се додељује по овом конкурсу је до 5.792.246,00 
динара. 

 
 

1. друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству (тачка III подтачка 2. Програма), у 
укупном износу до 5.792.246,00 динара за: 

а) суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта у АП Војводини, до 60 %, у износу до 
5.792.246,00 динара и то за: 

- ново теренско возило до 750.000,00 динара и до 400.000,00 динара за половно теренско возило, 
које не може бити старије од 5 година. 

 
 КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА  

 
Право учешћа на конкурсу има корисници ловишта са територије АП Војводине. 
Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно 

лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018). 
 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 

Услов за учешће на конкурсу је да подносилац пријаве за исту намену, односно исто ловиште, није 
користио, нити користи средства буџетског фонда за развој ловства Републике Србије и буџетског фонда 
за развој ловства АП Војводине.  
 

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 
 

Конкурс је отворен закључно са 03.12.2018. године. 
 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ  2а)  ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О 
ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ 
ОПРЕМЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЛОВИШТА – ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА 



 
1. пријава на конкурс; 
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
3. фотокопија решења о додели ловишта на коришћење; 
4. фотокопија решења о давању сагласности на ловну основу ловишта за које се подноси пријава 
5. фотокопија уговора о раду за запосленим стручним лицем  
6. фотокопија уговора о раду за запосленим ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник 

више ловишта) 
7. предрачун продавца возила или предуговор са копијом саобраћајне дозволе за набавку половног 

теренског возила, које не може бити старије од 5 година. 
 

 
Документација наведена под редним бројем 2, 3 и 4 подносиоци пријава нису у обавези да доставе 

овом органу већ ће бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку. 
 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ  

 

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду 
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство од 05.06.2018. године (пречишћен текст), а на основу ког је 
донет Други Правилник о додели средстава из буџетског фонда за развој ловства у АП Војводини за 2018. 
годину.  
 

8. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  
 
Средства из тачке 1. овог Конкурса  додељују се за суфинансирање набавке опреме за кориснике 

ловишта у АП Војводини, односно, набавке теренских возила и то у износу до 750.000,00 динара и до 
400.000,00 динара за половно теренско возило, које не може бити старије од 5 година. 

 
Након закључења уговора, исплатиће се 90% од укупно одобрених средстава, док ће се преосталих 

10% од укупно дообрених средстава исплатити након достављања правдања и извештаја о наменском 
утрошку средстава.  

  
Права и обавезе корисника средстава регулисаће се уговором.  
 

Корисници средстава, након набавке опреме достављају следећу документацију: 
 

 Наративни (кратак, писани) извештај о извршеној набавци; 

 фотокопије  рачуна; 

 фотокопије извода  банке о плаћању рачуна; 

 очитању саобраћајну дозволу  
 

Контролу над предметом уговора и  набавком опреме, вршиће Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство путем сектора за ловство и аквакултуру и надлежног сектора 
инспекције (шумарско-ловни инспектор), који ће о контроли сачинити и доставити извештај о набавци 
опреме  и чињеничном стању на терену, а који је саставни део извештаја  о наменском утрошку 
средстава. 

 
Рок за достављање извештаја о наменском утрошку средстава је 15 дана од рока утврђеног за 

реализацију предмета  уговора. 
 
 
 
 
 

 



9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
 

Пријаве попуњене на рачунару са потребном документацијом доставити поштом на адресу: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, са назнакoм „ ДРУГИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ“, или лично на писарници покрајинских органа управе 
у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 
 

10. КОНТАКТ  
  Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/4881-851; од 10 до 14 часова.  

 
11.   ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 
Текст конкурса, Правилник и образац пријаве, могу се преузети са интернет адресе: 

www.psp.vojvodina.gov.rs. 
 
 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

