
На основу члана 79. став 3. и 4. Закона о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“, бр. 18/10 и  95/2018 - др. закон),  чл. 
11. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, брoj 66/20), a 
у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој 
ловства Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине”, брoj 66/20) и Правилником о 
спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) доноси: 
 

ПРАВИЛНИК  
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
  

 Правилником за доделу подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање активности „Израде и 
реализације програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на 
територији АП Војводине и друге намене у складу са Законом“  (у даљем тексту: Правилник) прописују се намене, висина и 
начин доделе средстава, право и услови учешћа на конкурсу и документација која се подноси уз пријаву, поступак с 
неблаговременим и некомплетним пријавама, разматрање пријава и одлучивање о додели средстава, критеријуми и 
бодовање за доделу средства, уговор о реализацији активности, реализација уговорених обавеза, плаћање радова, праћење 
реализације уговора, завршне одредбе и друга питања значајна за реализацију тачке III Програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, који је саставни део Покрајинске 
скупштинске одлуке о програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине 
у 2021. години (,,Службени лист АПВ”, број 66/20). 

Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутономне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), задужен је за његову реализацију.  
 

Намене за које се могу користити подстицајна средства 
 

Члан 2. 
 

  
Прихватљиви трошкови за реализацију активности - Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству (тачка III 

подтачка 2. Програма) - суфинансирање набавке теренског возила,  фото камера, уређаја за ноћно осматрање, спектива, 
набавку и уградњу опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта аутохтоне дивљачи, финансирање истраживања 
реалног прираста зеца у АП Војводини за ловну сезону 2022./2023. и финансирање пројекта о штетама од дивљачи у 
саобраћају на подручју АП Војводине, дати су у табели број 1. 
Табела 1. 

 

 

Средства која се додељују не могу се користити за: 
1) измирење  пореза на додату вредност за јавна  предузећа и научно – истраживачке установе; 
2)  трошкове банкарске провизије, трошкове јемства и сличне трошкове или накнаде; 
3) трошкове бруто зарада запослених; 
7)  накнадне и непредвиђене трошкове радова. 

 
 
 
 
 
 
 

Врста активности -  

2а) Набавка теренског возила 

Трошкови набавке теренског возила  

- Набавка дигиталне  камере – фото клопке,  набавка уређаја за ноћно осматрање, набавка спектива и набавка опреме и уградња  за видео надзор 

Трошкови набавке  дигиталне  камере – фото клопке 

Трошкови набавке  уређаја  за ноћно осматрање 

Трошкови набавке  спектива 

Трошкови набавке опреме и уградња опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта аутохтоне дивљачи 

2б) Истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини  

Трошкови набавке лабораторијског  потрошног материјала  и опреме  

Трошкови ангажовања стручних лица 

Трошкови прикупљања узорака 

Трошкови израде и слања резултата истраживања корисницима ловишта 

Трошкови израде извештаја, режијски трошкови и др. 

2ц)  Израда и реализације пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине. 

Трошкови набавке  потрошног материјала и неопходне опреме  

Трошкови  ангажовања стручних лица и институција 

Трошкови  прикупљања података 

Трошкови израде извештаја, режијски трошкови и др. 
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Висина и начин доделе средстава 
 

Члан 3. 
 

 
Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству (тачка III подтачка 2. Програма), у укупном износу до 
25.477.937,00 динара за: 

Суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта (теренска возила, набавка посебних дигиталних камера – 
фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање - спектива и праћење дивљачи у фунцији развоја 
мониторинга и опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта аутохтоне дивљачи ради заштите дивљачи,  у износу 
до 23.477.937,00 динара и то за: 

2а) суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта у АП Војводини, до 90%, и то за: 
- ново или половно теренско возило до 850.000,00 динара, с тим да половно теренско возило, не може бити старије 

од 10 година. 
- суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта у АП Војводини, до 90%, и то за: 
- дигиталне камере – фото клопке са GSM модулом за слање података путем MMS порука, до 40.000,00 динара по 

једној дигиталној камери – фото клопки, 
- уређаји за ноћно осматрање – термовизијски уређај, са најмање IPX4 заштитом на водоотпорност, ниску 

температуру и на ударце и најмањом даљином детекције од 1.200 метара, до 200.000,00 динара по једном уређају 
за ноћно осматрање,  

- спективe - са заштитом од воде и замагљивања, отпорност на ниске температуре до 200.000,00 динара по једном 
уређају, 

- опрема и уградња опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, до 750.000,00 динара, динара 
по једном узгајалишту, 

 2б) Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АП Војводини за ловну сезону 2022./2023., до 100 %, у 
износу до 1.000.000,00 динара.  
2ц) Финансирање израде и реализације пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине, до 
100 %, у износу до 1.000.000,00 динара. 

Корисници средстава  
 

Члан 4. 
 

Корисници средстава по овом конкурсу су корисници ловишта, ловних ревира и привредна друштва, која су 
регистрована за делатност ловства, која се баве унапређењем ловства 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 привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019) и Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019). 

 
  

Услови за учешће на конкурсу 
 

Члан 6. 
 

Услов за учешће на конкурсу је да подносилац пријаве за исту намену и за исту локацију није користио, нити користи 
средства буџетског фонда за развој ловства АП Војводине, и то : 

- за средства из тачаке 2а.) - корисници ловишта и ловних ревира са седиштем на територији АП Војводине, осим 
корисника ловишта посебне намене. 

- за средства из тачке 2б. и 2ц.) - привредна друштва, регистрована за обављање делатности ловства, која се баве 
унапређењем ловства са територије АП Војводине. 
 
 
 
 

Документација која се подноси уз пријаву 
 

Члан 7. 
 

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; 
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3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације јеленске и срнеће дивљачи и 
дивље свиње за ловну сезону 2020/2021. 

 
Документација наведена под редним бројем 2. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће 

бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку. 
 

Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: 
- за набавку теренског возила за кориснике ловишта у АП Војводини - фотокопија уговора о раду са запосленим 

стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник више ловишта), предрачун продавца возила са 
исказаним начином куповине возила (исплата на рачун добављача возила у целости, кредит или лизинг) или предуговор са 
копијом саобраћајне дозволе за набавку половног теренског возила, које не може бити старије од 10 година, а за највише 
једно теренско возило по кориснику ловишта.   

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ  2a)  ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III 
ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЛОВИШТА – ДИГИТАЛНЕ  КАМЕРЕ – 
ФОТО КЛОПКЕ СА GSM МОДУЛОМ ЗА СЛАЊЕ ПОДАТАКА ПУТЕМ MMS ПОРУКА, 

 
1. пријава на конкурс; 
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације дивље свиње за ловну сезону 

2020/2021. 
 

Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће 
бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку. 
 

Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: 
- за набавку путем дигиталне камере – фото клопке са GSM модулом за слање података путем MMS порука за кориснике 

ловишта у АП Војводини - фотокопија уговора о раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим 
ловочуварима (корисник више ловишта), предрачун продавца опреме и кратким описом мониторинга популације дивљих 
свиња са очекиваним резултатима спровођења мониторинга популације дивљих свиња, спречавања штета од дивљачи у 
ловишту и заштите ловишта, путем дигиталне камере – фото клопке са GSM модулом за слање података путем MMS порука, 
израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2), за најмање три уређаја - 
дигиталне  камере – фото клопке, по ловишту. 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ  2a)  ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III 
ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЛОВИШТА – УРЕЂАЈ ЗА НОЋНО 
ОСМАТРАЊЕ, 

 
1. пријава на конкурс; 
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације јеленске и срнеће дивљачи и 

дивље свиње за ловну сезону 2020/2021. 
 

Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће 
бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку. 
 

Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: 
- за набавку уређаја за ноћно осматрање за кориснике ловишта у АП Војводини - фотокопија уговора о раду са 

запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима (корисник више ловишта), предрачун продавца 
опреме и кратким описом мониторинга са очекиваним резултатима спровођења мониторинга популације ловостајем 
заштићених врста дивљачи, спречавања штета од дивљачи у ловишту и заштите ловишта, путем уређаја за ноћно осматрање 
– термовизијски уређај, са најмање IPX4 заштитом на водоотпорност, ниску температуру и на ударце и најмањом даљином 
детекције од 1.200 метара, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2), а за 
највише један уређај за ноћно осматрање по кориснику ловишта. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ  2a)  ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III 
ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЗА 
НОВОФОРМИРАНА УЗГАЈАЛИШТА АУТОХТОНЕ ДИВЉАЧИ, 

 
1. пријава на конкурс; 
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
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3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације новоформираних узгајалишта 
аутохтоне дивљачи (за ловне сезоне 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021). 
 

Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће 
бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку. 
 
            Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: 
- за набавку опреме и уградња опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи - фотокопија уговора о 

раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим ловочуварима, предрачун продавца опреме и 
радова, кратки опис мониторинга са очекиваним резултатима спровођења мониторинга на узгајалиштима дивљачи, 
израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2). 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ  2a)  ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III 
ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ СПЕКТИВА - УРЕЂАЈА ЗА ОСМАТРАЊЕ ДИВЉАЧИ, СА 
ЗАШТИТОМ ОД ВОДЕ И ЗАМАГЉИВАЊА, ОТПОРНОСТ НА НИСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ, 

 
1. пријава на конкурс; 
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се на динамику популације јеленске и срнеће дивљачи и 

дивље свиње за ловну сезону 2020/2021. 
 

Документација наведена под редним бројем 2. и 3. подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће 
бити прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку. 

 
            Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: 

- за набавку спектива - уређаја за осматрање дивљачи, са заштитом од воде и замагљивања, отпорност на ниске 
температуре - фотокопија уговора о раду са запосленим стручним лицем и ловочуваром или запосленим 
ловочуварима, предрачун продавца опреме, кратки опис мониторинга са очекиваним резултатима спровођења 
мониторинга, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1 или 2), а за 
највише један уређај по ловишту. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 2б)  ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА III 
ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) ФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА РЕАЛНОГ ПРИРАСТА ЗЕЦА У АП ВОЈВОДИНИ,  
 

1. пријава на конкурс; 
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
3. доказ о регистрацији привредног друштва за делатност ловства с територије АП Војводине. 

 
Документација наведена под редним бројем 2.  подносиоци пријава нису у обавези да доставе овом органу већ ће бити 

прибављно у складу са чланом 9. Закона о општем управном поступку. 
 

Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: 
- за истраживање реалног прираста зеца у АП Војводини - кратак опис истраживања на који се конкурише са 

спецификацијом трошкова и копијама лиценци запослених стручних лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1).  
 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ  2ц)  ДРУГЕ НАМЕНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ (ТАЧКА 
III ПОДТАЧКА 2. ПРОГРАМА) - ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА О ШТЕТАМА ОД ДИВЉАЧИ У 
САОБРАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ, 

 
1. пријава на конкурс; 
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за привредне регистре; 
3. доказ о регистрацији привредног друштва за делатност ловства с територије АП Војводине. 

 
 Уз напред наведену документацију потребно је доставити и следеће: 

- за израде и реализације пројекта о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју АП Војводине - опис истраживања 
на који се конкурише са спецификацијом трошкова и копијама лиценци запослених стручних лица (лиценца 
Ловачке коморе Србије – врста 1). 

 

Поступање са непотпуним пријавама 
 

Члан 8. 
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 За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибавља 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак, а за 
осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од дана пријема позива. 
 Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена 
као непотпуна. 
 Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. 
овог члана. 
Комисија ће одбацити : 

 неблаговремене пријаве, 

 недозвољене пријаве,  

 пријаве поднете од стране неовлашћеног лица  
 

Одлучивање о додели средстава 
 

Члан 9. 
 

Комисија разматра поднете пријаве и доноси записник са бодовном листом.  
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у складу 

с критеријумима дефинисаних у Конкурсу и Правилнику и формира бодовну листу на основу које се додељују бесповратна 
средства, а све до утрошка средстава опредељених Конкурсом.  

У записник се уноси:  
- укупан број поднетих пријава са приказом тражених средстава,  
- прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа,  
- неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости. 

Истовремено са записником Комисија доноси и Предлог одлуке о додели средстава. 
Предлогом одлуке о додели средстава утврђују се појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су 

одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису одобрена наводе се разлози 
одбијања/одбацивања. 

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.  
Одлука се објављује на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs. 

 
 

Критеријуми за оцену поднетих пријава 
 

Члан 10. 
 

Све пристигле пријаве Комисија ће бодовати према следећим критеријумима за оцену пријава: 
 

 

Критеријум Начин  бодовања 
 

Број бодова 

Максималан број бодова – тачка 2а) - теренско возило   380 

Максималан број бодова - тачка 2а) - набавка дигиталне  камере – 
фото клопке са GSM преносом података 

  305 

Максималан број бодова - тачка 2а) - набавка уређаја за ноћно 
осматрање 

  310 

Максималан број бодова - тачка 2а) - набавка спектива   260 

Максималан број бодова - тачка 2а) - набавка видео надзора за 
новоформирана узгајалишта дивљачи  

  70 

Максималан број бодова– тачка 2б) -истраживање реалног прираста 
зеца 

  75 

Максималан број бодова– тачка 2ц) - пројекат о штетама од 
дивљачи у саобраћају на подручју  АП Војводине 

  45 

Висина сопственог учешћа у % - (тачка 2а - теренско возило)  

10 5 

10,1 - 12 10 

12,1 - 14 20 

14,1 - 16 30 

16,1 - 18 40 

18,1- 20 50 

> 20,1 60 

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


6 

 

Подносилац пријаве за последњих 12 месеци од тренутка 
објављивања Конкурса није било у блокади дуже од 30 дана (2а. - 
теренско возило, дигиталне  камере – фото клопке са GSM преносом 
података, уређај за ноћно осматрање, спектив и набавка и уградња 
опреме за видео надзор за новоформирана узгајалишта аутохтоне 
дивљачи и тачке 2б -истраживање реалног прираста зеца и 2ц - 
пројекат о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју  АП 
Војводине)  

не 20 

да 0 

Број запослених  (стручна  лица и ловочувари -(тачка 2а. - теренско 
возило, дигиталне  камере – фото клопке са GSM преносом података, 
уређај за ноћно осматрање, спектив и набавка и уградња опреме за 
видео надзор за новоформирана узгајалишта аутохтоне дивљачи) 

0 0 

1 20 

2 25 

>2 30 

Досадашње коришћење средстава буџетског фонда за развој ловства 
за исту намену на коју конкурише (тачка 2а. - теренско возило, 
дигиталне  камере – фото клопке са GSM преносом података и уређај 
за ноћно осматрање ) 

први пут 50 

други пут 25 

трећи пут 10  

Површина ловишта (површина у ха), ( тачка 2а- теренско возило, 
дигиталне  камере – фото клопке са GSM преносом података и уређај 
за ноћно осматрање и спектив) 

до 5.000 5 

до 10.000 10 

до 15.000 15 

до 20.000 20 

до 30.000 30 

до 40.000 40 

преко 40.000 50 

Бројно стање високе дивљачи за ловну 2020/2021 годину из ловне 
основе за ловиште за које се набавља опрема (број јединки – јеленска 

дивљач, срнећа дивљач и дивља свиња ), (тачка 2а- набавка уређаја 
за ноћно осматрање и спектив) 

преко 2.000 60 

од 1.400 до 1.999  55 

од 1.000 до 1.399 45 

од 900 до 999 35 

од 700 до 899 25 

од 600 до 699 15 

од 300 до 499 10 

од 100 до 299 5 

до 100 0 

 
 
 
 
 
Годишњи план одстрела високе дивљачи за ловну 2020/2021 годину 
(ловна основа) за ловиште за које се набавља возило и опрема (број 
јединки – јеленска дивљач, срнећа дивљач и дивља свиња), 
( тачка 2а- теренско возило, дигитална  камере – фото клопке са GSM 
преносом података и уређај за ноћно осматрање и спектив) 

до 30 јединки 0 

од 30 до 89 јединки 5 

од 90 до 149 јединки 10 

од 150 до 199 јединки 15 

од 200 до 249 јединки 20 

од 250 до 299 јединки 25 

од 300 до 349 јединки 30 

од 350 до 399 јединки 35 

од 400 до 449 јединки 40 

од 450 до 499 јединки 45 

Преко 500 јединки 50 

Старост возила који је предмет набавке (година), (тачка 2а- теренско 
возило) 

ново возило 70 

једна година 45 

две године 40 

три године 35 

четири године 30 

пет година 25 

шест година 20 

седам година 15 

осам година 10 

девет година 5 

десет година 0 

Број запослених ловочувара за ловиште за које се подноси пријава - 
(тачка 2а - теренско возило, дигиталне  камере – фото клопке са GSM 
преносом података, уређај за ноћно осматрање и спектив ) 

три и више 30 

два 20 

један 10 
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Стручно лице – (тачка 2а - теренско возило, дигиталне  камере – фото 
клопке са GSM преносом података, уређај за ноћно осматрање и 
спектив  и набавка и уградња опреме за видео надзор за 
новоформирана узгајалишта аутохтоне дивљач) 

Запослено на неодређено време код корисника ловишта 20 

Запослено по уговору са предузећем регистрованим за пружање 
услуга у ловству 

10 

Број запослених стручних лица са лиценцама ловачке коморе Србије 
(лиценца 1 и 2)  - (тачка 2б -истраживање реалног прираста зеца и 2ц - 
пројекат о штетама од дивљачи у саобраћају на подручју  АП 
Војводине)  

без лиценце 0 

једна лиценца 5 

две лиценце 10 

три лиценце 15 

четири лиценце 20 

више од 4 лиценце 25 

Број закључених уговора или број локација на којима се спроводи 
мониторинг са корисницима ловишта - (тачке 2б -истраживање 
реалног прираста зеца) 

без уговора 0 

1 до 5 уговора 5 

5 до 10 уговора 10 

10 до 15 уговора 15 

15 до 20 уговора 20 

20 до 25 уговора 25 

више од 25 уговора 30 

Број јединки дивље свиње планираних за одстрел у ловишту за које 
се подноси пријава за ловну 2020/2021 годину (ловна основа), тачка 
2а - набавка дигиталне  камере – фото клопке са GSM преносом 
података. 

до 19 јединки 5 

од 20 до 29 јединки 15 

од 30 до 49 јединки 25 

од 50 до 69 јединки 35 

од 70 до 99 јединки 45 

преко 99 јединки 55 

У случају недостатка средстава, а код једнаког броја бодова, предност 
при додели средстава има корисник ловишта са већим бројним 
стањем јеленске дивљачи за ловну 2020/2021 годину за ловиште за 
које се набавља опрема – (тачка 2а - теренско возило, спектив  и 
набавка и уградња опреме за видео надзор за новоформирана 
узгајалишта аутохтоне дивљачи) 

  

У случају недостатка средстава, а код једнаког броја бодова, предност 
при додели средстава има корисник ловишта са већим бројним 
стањем срнеће дивљачи за ловну 2020/2021 годину за ловиште за 
које се набавља опрема – (тачка 2а - теренско возило, спектив  и 
набавка и уградња опреме за видео надзор за новоформирана 
узгајалишта аутохтоне дивљачи) 

  

 

 
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују 

бесповратна средства. Подносиоци пријава са мање од 30 % од максималног збира бодова, неће моћи остварити средства 
по овом конкурсу. 

 
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потуности прихваћене 

 
Члан 11. 

 
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар доноси решење са образложењем и поуком о 

правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене. 

 
                                                                              Право жалбе  

 
Члан 12. 

 
Право жалбе има и сваки незадовољни подносилац пријаве на основу одлуке која је објављена на званичној интернет 

страни Покрајинског секретаријата. 
Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од достављања појединачног решења, односно најкасније 

у року од 30 дана од објављивања Одлуке на интернет страни покрајинског секретаријата за лица за које лична достава није 
успела.  

Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговремену, недозвољену, поднету од стране неовлашћеног 
лица, да је усвоји у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану. 

О жалби се одлучује решењем.  
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Коначна одлука 

 
Члан 13. 

 
Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, нах решења по основу евентуалних жалби, а која се објављује на 

званичној интернет страни Покрајинског секретаријата. 

 

Уговор о додели средстава 

 
Члан 14. 
 

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава Секретар у име Покрајинског секретаријата закључује 
уговор о додели средстава са корисником, којим се регулишу права и обавезе уговорних страна.  

Корисник средстава је у обавези да ‒ приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са Покрајинским 
секретаријатом ‒ достави меницу с меничном изјавом, a за правна лица регистровану меницу са меничном изјавом, као 
средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за потрошна средства. 

 
Обавезе корисника средстава 

 
Члан 15. 

 
        Обавезе коринисника средстава ће бити регулисане уговором и Правилником о спровођењу конкурса које 

расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 
Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:  
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио    подстицаје користи 

у складу с предвиђеном наменом;  
2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи 

нити даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана исплате подстицаја; 
 
  

Праћење извршавања уговора 

 
Члан 16. 

 

Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор ловства и аквакултуре и Сектор шумарско ловне 
инспекције, путем извештаја и службене белешке шумарско ловне инспекције са терена. 

 
 

Завршна одредба 
  

Члан 16. 
 

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине”.   
 
 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Чедомир Божић 

 
______________________________________  

 
 


