
На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 
20/14) а у вези са чланом 79. став 3. Закона о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС” број: 18/10),  

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 20. децембра 2018. године, донела 
је 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ГОДИШЊЕM ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из 
Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину. 

Члан 2. 

Годишњи програм чини саставни део ове Покрајинске скупштинске одлуке.  

Члан 3. 

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године. 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

101 Број: 40-135/2018-01 

Нови Сад, 20. децембар 2018. године 

 
 

  
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
Иштван Пастор, с.р. 
Pásztor István, s.k. 



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА  

АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

I 

Средства за реализацију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 

развој ловства АП Војводине за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), планирају се, у укупном 

износу од  40.291.806,00  динара и то из прихода из буџета. 

Овим програмом утврђује се распоред средстава у укупном износу од 40.291.806,00      динара и то 

за следеће активности: 

II 

Део средстава из тачке I у износу од 2.682.271,00 користиће се за реализацију закључених уговора 
за други део средстава у висини од 10 %, а према Годишњем програму коришћења Буџетског фонда за развој 
ловства АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АП Војводине“ бр. 57/17 и 54/18). Средства се додељују 
корисницима средстава са којима је Секретаријат закључио уговоре по Конкурсу за доделу средстава из буџетског 
фонда за развој ловства АП Војводине за 2018. годину (објављеном у „Службеном листу АП Војводине“, бр. 36/18 
и у дневном листу „Дневник“ од 24.07.2018. године) и Конкурсу за доделу средстава из буџетског фонда за развој 
ловства АП Војводине за 2018. годину (објављеном у „Службеном листу АП Војводине“, бр. 56/18 и у дневном 
листу „Дневник“ од 24.11.2018. године).   

 

Део средстава у износу од 894.769,00 динара користиће се за реализацију закључених уговора у 2017. 

години, а према Годишњем Програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине 

за 2017. годину („Службени лист АП Војводине“, брoj 69/16 и 29/17). Средства се додељују корисницима 

средстава са којима је Секретаријат закључио уговоре по Конкурсу за доделу средстава из буџетског фонда за 

развој ловства АП Војводине за 2017. годину (објављеном у „Службеном листу АП Војводине“, брoj 34/17 и у 

дневном листу „Дневник“ од 08.07.2017. године).  

III 

Овим програмом утврђује се распоред средстава за реализацију Годишњег програма коришћења средстава 

из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину у укупном износу од 36.714.766,00 динара 

и то за следеће активности: 

1. 
 

Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања 
стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине 

16.500.000,00 
   

Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких 
објекaта,узгајалишта за дивљач,репроцентара  и набавка живе дивљачи 

16.500.000,00 
   

Корисници средстава су корисници ловишта на територији АП Војводине. 
 

2. 
 

Друге намене у складу са Законом: 19.214.766,00 

 
а) 
 

Суфинансирање набавке  опреме  за  кориснике  ловишта (на пример мопеди, 
теренска возила,  набавка посебних дигиталних камера – фотоклопки, уређаја за 
ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у фунцији 
развоја мониторинга и заштите дивљачи и др. ) 

17.214.766,00 

  Корисници средстава су корисници ловишта на територији АП Војводине.  

 б) Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АП Војводини 500.000,00 

  
Корисници средства јесу правна лица регистрована за делатност ловства са 
територије АП Војводине. 

 

 ц) Финансирање Пројекта унапређења стања у ловиштима на територији Аутономне 
покрајине Војводине са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација 

1.500.000,00 



ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта - 
мониторинг популације шакала (Canis aureus) и утицај шакала на гајене врсте 
дивљачи (I фаза) ловна 2019/20. година. 

  Корисници средства јесу акредитоване научно истраживачке установе у области 
ловства и заштите дивљачи и правна лица регистрована за делатност ловства са 

територије АП Војводине. 

 

3. 
 

Накнада штете коју је проузрокавала дивљач на неловним  површинама 1.000.000,00 

  
Корисници средстава су физичка и правна лица којима је дивљач  проузроковала 
штету на површинама ван ловишта. 

 

  
УКУПНО ПРОГРАМ 2019 36.714.766,00 

 

IV 

Подстицајним средствима финансираће се програми и пројекти који се реализују на територији Аутономне 

Покрајине Војводине. Додела средстава по тачки III подтачка 1. и 2. овог програма вршиће се путем Конкурса. 

Додела средстава по тачки II подтачка 3. овог програма вршиће се сходно члану 88. став 6. закона о дивљачи и 

ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/2010) који предвиђа да штету коју ван ловишта проузрокује ловостајем 

заштићена дивљач дужно је да надокнади Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни 

покрајински орган, уколико је власник, односно корисник површина ван ловишта предузео прописане мере за 

спречавање штете. 

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија за техничку обраду података, коју образује 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и која ће дати предлог за избор пројеката 

покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство, који доноси коначну одлуку.  

Услови и начин коришћења средстава утврђују се уговором који се закључује са Покрајинским 

секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Мониторинг коришћења средстава врши 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, путем сектора за ловство и аквакултуру 

и надлежног сектора инспекције (шумарско-ловни инспектор). 

Реализација овог програма вршиће се у зависности од прилива средстава у Буџетски фонд за развој 

ловства АП Војводине. 
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