На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ'', број 37/14 и 54/14-др.одлука)
и члана 12. Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања,
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора,
утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључења уговора, као и условима
и начину за давање ловног ревира у закуп („Службени гласник РС“, број 80/10 и 11/2018) – у даљем тексту: Правилник
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
расписује:
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ПРАВА НА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА
Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година за следеће ловиште:
1

Ловиште "Ковиљак"

Површине 25.177,61 ха

Општина Врбас

2

Ловиште "Врбас"

Површине 3.721,16 ха

Општина Врбас

3

Ловиште "Јегричка"

Површине 2.056,23 ха

Општина Врбас

4

Ловиште "Виногради"

Површине 6.531,95 ха

Општина Врбас

Уз Пријаву на оглас потребно је доставити и следеће доказе о испуњености услова из члана 11. Правилника:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Упис у регистар привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката;
Обезбеђивање стручне и ловочуварске службе;
Обезбеђивање одговарајуће гаранције у вредности почетних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи
обрачунатој по прописаној висини накнаде;
Програм улагања у ловиште за период на који се ловиште даје на газдовање који мора да буде усклађен са
програмом развоја ловног подручја;
Доказ да је подносилац пријаве на јавни оглас правни следбеник досадашњег корисника ловишта који је ловиштем
газдовао до ступања на снагу закона којим се уређује ловство и који је испунио све обавезе прописане планским
документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико је ловиште установљено на површини постојећег
ловишта;
Доказ да се против подносиоца пријаве на јавни оглас не води истражни поступак за привредни криминал.
Начин подношења пријаве на оглас:

Пријава на оглас се подноси на обрасцу који се може преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, II спрат канцеларија 4, Бул. Михајла Пупина 25, Нови Сад или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs. Рок за пријаву на јавни оглас са осталом потребном документацијом је 15 дана од дана
објављивања у „Службеном листу АПВ“, на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ''за давање права за газдовањем ловиштем–не отварати''.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/4881851.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
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