Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за
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Број: 104-324-службено
датум:10. април 2019. године

На основу Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене
дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције („Службени гласник РС”, број 16/12),
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси,

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ЛОВИШТА О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА МАРКИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ОДСТРЕЉЕНЕ ДИВЉАЧИ

Дистрибуцију маркица за обележавање одстрељене дивљачи корисницима ловишта за ловну
2019/2020. годину, вршиће за територију АП Војводине, у седишту покрајинске шумарско – ловне
испекције, Булевар Михајла Пупина 10 у Новом Саду, дана 10. и 11. априла 2019. године од 0800-1400
часова.
Дистрибуцију маркица за обележавање одстрељене дивљачи вршиће шумарско-ловни
инспектор Милена Граховац, уз претходну најаву корисника ловишта на контакт телефон 021/420-075 и
063/1080228, уторком од 0900 - 13 00 часова.
Корисник ловишта, ради подизања маркица, доставља:
1. Два примерка Захтева за преузимање одређеног броја маркица за обележавање одстрељене
дивљачи, који се налази у прилогу (Оверен печатом и потписом корисника ловишта, са уписаним
називом корисника и ловишта, датумом и именом овлашћеног лица за преузимање маркица) два
примерка.
Овај захтев мора бити усклађен са планираним одстрелом из Годишњег плана газдовања
корисника ловишта, донетог за ловну 2019/2020. годину (у даљем тексту: Годишњи план), односно
Извештајем о утврђеним и процењеним бројним стањима дивљачи у ловишту и планираном одстрелу
ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2019/2020. годину (у даљем тексту: Извештај), сагласно
одредби члана 6. Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене
дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције.
2. Годишњи план газдовања ловиштем за који се подноси захтев на увид. (Годишњи план
газдовања ловиштем, поред Правилником предвиђеног садржаја, мора имати оверену Одлуку органа
управљања корисника ловишта који је донео годишњи план) и копију лиценце пројектанта и
регистрацију и печат регистрованог предузећа за израду планских докумената у ловству.
3. Копију доказа о уплати прописане дела накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста
дивљачи од 30 % која се уплаћује до 15. априла.
4. Корисник ловишта приликом преузимања маркица доставља уз Извештај о коришћењу
евиденционих маркица задужених за претходну ловну годину и све неискоришћене маркице.

Корисник ловишта, доставља тражену документацију, посебно за свако ловиште којим газдује.
Шумарско-ловни инспектор ће сачинити документ - записник о броју издатих маркица за
обележавање одстрељене дивљачи, у складу са правилником о условима за стављање у промет и
начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције.
Кориснику ловишта, који не достави комплетну документацију, неће бити издате маркице за
обележавање одстрељене дивљачи.
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