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Број / Н0:324-03-39/5/О/2013-10  
Датум / Дате:10. април 2013. године  
Нови Сад 
 

На основу дописа  директора Управе за шуме Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство доноси,  
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА ЛОВНЕ КАРТЕ 
 

Дистрибуцију ловних карата корисницима ловишта за ловну 2013/2014. годину, 
вршиће на територији АП Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство почевши од 12. априла 2013. године. 

 
Лице које испуњава услове за добијање ловне карте (у даљем тексту: 

подносилац захтева за добијање ловне карте) подноси захтев за добијање ловне карте 
једном од корисника ловишта, у складу са Законом, и прилаже доказ о извршеној 
уплати накнаде за ловну карту (оригинал уплатнице), на рачун и по моделу из овог 
обавештења.  

 
Корисник ловишта има обавезу да прихвати захтеве за добијање ловних карата 

од сваког заинтересованог лица које приложи доказ о извршеној уплати накнаде за 
ловну карту у складу са овим обавештењем и доказ да испуњава услове из члана 60. 
став 2. Закона о дивљачи и ловству. 
 

Корисник ловишта доставља Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство следећу документацију:  
 
- Попуњен, оверен и потписан Образац захтева за преузимање ловних карата, који се 
налази у (Прилогу 1.) овог обавештења и чини његов саставни део, који корисник 
ловишта преузима са сајта Секретаријата.  
 
- Попуњен, оверен и потписан Образац захтева за преузимање ловних карата, за 
туристе, који се налази у (Прилогу 2.) овог обавештења и чини његов саставни део, 
који корисник ловишта преузима са сајта Секретаријата.  
 
- Попуњен Образац захтева за преузимање ловних карата у електронском облику (CD, 
на основу Обрасца захтева за преузимање ловних карата који корисник ловишта 
преузима са сајта Секретаријата.  
 
- Попуњен, оверен и потписан Образац Изјаве, да лица наведена у списку за доделу 
ловних карата испуњавају услове наведене у члану 60. Закона о дивљачи и ловству, 
који се налази у (Прилогу 3.) овог обавештења и чини његов саставни део, који 
корисник ловишта преузима са сајта Секретаријата.  

- Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта којим потврђује да је 
одређено лице (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте), овлашћено за преузимање 
ловних карата, (Прилог 4.), овог обавештења и чини његов саставни део, а који 
корисник ловишта преузима са сајта Секретаријата.  
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- Оригинал уплатнице о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан 
за уплату јавних прихода (према моделу из овог обавештења)  
Уплата накнаде за ловну карту врши се на:  
- рачун примаоца: 840-741525843-35  
- износ: 1000,00 динара  
- модел: 97 позив на број: контролни број – општина пребивалишта лица које подноси 
захтев за добијање ловне карте кориснику ловишта (шифра са контролним бројем – 
према списку у Прилогу 5.)  
- сврха уплате: накнада за ловну карту  
- прималац: Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије.  
 

Лице које је кориснику ловишта поднело захтев за добијање ловне карте, уплату 
накнаде за ловну карту врши у општини где има пријављено пребивалиште односно 
боравиште, у складу са Списком шифара и контролних бројева градова и општина, који 
је саставни део овог обавештења.  
 

Корисник ловишта (јавно предузеће, ловачки савез, ловачко удружење, 
предузеће), може збирно уплатити накнаде за ловне карте за сва заинтересована лица 
(чланови удружења и остали домаћи ловци), са јасно наведеном сврхом уплате 
(накнада за ловне карте по броју комада).  

Корисник уз захтев прилаже оверен извод из банке уколико је уплатилац 
накнаде за ловну карту правно лице.  

 
Корисник ловишта попуњава, оверава и потписује ловне карте преузете од 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и прослеђује 
их, у року од највише 15 дана од дана преузимања ловних карата, ловцима који су 
поднели захтев за добијање ловне карте, искључиво према списку који је додељен у 
Секретаријату са одређеним регистрационим бројем ловне карте за свако именовано 
лице.  
 

Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловно-туристичких 
услуга са корисником ловишта дужна је да обезбеди ловну карту, дозволу за лов 
иностраном ловцу, као и све друге документе, у складу са Законом. Туристичка 
организација, уз најаву лова, благовремено доставља кориснику ловишта и захтев за 
обезбеђивање потребног броја ловних карата за ловце.  

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је у 
обавези да до 10-тог у месецу доставља извештај о броју задужених, расподељених и 
нерасподељених ловних карата, а на крају ловне 2013/2014. године и коначни 
извештај. 

 
Ловне карте преузете у 2012. години престале су да важе закључно са 

31.03.2013. године и не могу се користити у ловној 2013/2014 години.  
 
Преузимање ловних карата вршиће се у просторијама Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад, I спрат канцеларија 42 а, контакт телефон 021/4874407, понедељком од 
1000  - 15 00 часова.  

 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће 

нерасподељене ловне карте комисијски раздужити најкасније до 15.04.2014. године.  
Кориснику који изврши погрешну уплату или достави некомплетну 

документацију, Секретаријат неће издати ловне карте. 
 
           ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                                 Горан Јешић, с.р. 
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Прилог 1. 

Примерак попуњеног захтева – домаћи ловци 
 

  
Потпис овлашћеног лица и печат:                                                                                                       потпис 

                         ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ЛОВНИХ КАРАТА                                       печат 

Назив корисника ловишта: „Фазан“ 

Место и адреса: 21000, Нови Сад, Дунавска 10 

Редни 
бр. 

Име и презиме 
подносиоца захтева за 
добијање ловне карте 

ЈМБГ 
Место пребивалишта и адреса 

стана 

Врста 
ловне 
карте 

Рег. бр. 
ловне карте 
‐попуњава 

Секретаријат 

1  Петар Петровић    1234567890000  Нови Сад, Змај Јовина 5  годишња    

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

31                

32                

33                

34                

35                

36                

37                
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Прилог 2. 
Примерак попуњеног захтева ‐ Туристи 

 Потпис овлашћеног лица и печат:                                                                                                     потпис 
  

                            ЗАХТЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ЛОВНИХ КАРАТА                                     печат 

Назив корисника ловишта: “Фазан” 

Место и адреса: 21000, Нови Сад, Дунавска 10 

Редни 
бр. 

Име и презиме 
подносиоца захтева за 
добијање ловне карте 

ЈМБГ или број 
пасоша 

Место пребивалишта и адреса стана 
Врста 
ловне 
карте 

Рег. бр. 
ловне карте 
‐попуњава 

Секретаријат 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

31                

32                

33                

34                

35                

36                

37                
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Прилог 3. 
   

Примерак попуњене изјаве 

 

Ловачко удружење “Фазан“ 
Адреса-Улица и број Дунавска 10 
Поштански број и место - 
седиште 

21000 Нови Сад 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Ја, Петар Петровић, ЈМБГ:1234567890000, бр.л.к. 12345678 као 

председник Ловачког удружења из Новог Сада, под кривичном и материјалном 

одговорношћу, изјављујем да лица наведена у списку за доделу ловних карата 

испуњавају услове наведене у члану 60. Закона о дивљачи и ловству. 

 

 

Датум: 12.04.2013. 

 

                 печат 

                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник ловачког удружења 

потпис 

Петар Петровић 
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Прилог 4. 
   

Примерак попуњеног овлашћења 

   

Ловачко удружење “Фазан“ 
Адреса-Улица и број Дунавска 10 
Поштански број и место - 
седиште 

21000 Нови Сад 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

 

Овлашћује се Петар Петровић, ЈМБГ:1234567890000, бр.л.к. 12345678 да 
у име  Ловачког удружења “Фазан“ из Новог Сада, преузме од Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство ловне карте за 
ловну 2013/14. годину на основу поднетог Захтева за преузимање ловних 
карата. 

 

 

 

Датум: 12.04.2013. 

 

                 печат 

                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Председник ловачког удружења 

потпис 

Петар Петровић 
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Прилог 5. 
          
Општина пребивалишта лица које подноси захтев за добијање ловне карте кориснику 

ловишта (шифра са контролним бројем): 
 

Р.бр. Општина/Град шифра са 
конт.бројем 

1. АДА 77-201 

2. АЛИБУНАР 74-202 

3. АПАТИН 71-203 

4. БАЧ 68-204 

5. БАЧКА ПАЛАНКА 65-205 

6. БАЧКА ТОПОЛА 62-206 

7. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 59-207 

8. БЕЧЕЈ 56-208 

9. БЕЛА ЦРКВА 53-209 

10. БЕОЧИН 50-210 

11. ЧОКА 47-211 

12. ИНЂИЈА 44-212 

13. ИРИГ 41-213 

14. КАЊИЖА 38-214 

15. КИКИНДА 35-215 

16. КОВАЧИЦА 32-216 

17. КОВИН 29-217 

18. КУЛА 26-218 

19. МАЛИ ИЂОШ 23-219 

20. НОВА ЦРЊА 20-220 

21. НОВИ БЕЧЕЈ 17-221 

22. НОВИ КНЕЖЕВАЦ 14-222 

23. НОВИ САД 20-511 

24. ОЏАЦИ 08-224 

25. ОПОВО 05-225 

26. ПАНЧЕВО 02-226 

27. ПЕЋИНЦИ 96-227 

28. ПЛАНДИШТЕ 93-228 

29. РУМА 90-229 

30. СЕЧАЊ 87-230 

31. СЕНТА 84-231 

32. СОМБОР 81-232 

33. СРБОБРАН 78-233 

34. СРЕМСКА МИТРОВИЦА 75-234 

35. СТАРА ПАЗОВА 72-235 

36. СУБОТИЦА 69-236 

37. ШИД 66-237 

38. ТЕМЕРИН 63-238 

39. ТИТЕЛ 60-239 

40. ВРБАС 57-240 

41. ВРШАЦ 54-241 

42. ЗРЕЊАНИН 51-242 

43. ЖАБАЉ 48-243 

44. ЖИТИШТЕ 45-244 

45. ПЕТРОВАРАДИН 36-247 

46. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 27-250 
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Примерак попуњених уплатница 

Појединачна уплата за ловну карту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збирна уплата за ловну карту 

 

 

 


