Temeljem članka 30. točka 13. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi sa člankom 27.
stavak 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 21/16. i 41/16.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 20. sjednici 24. svibnja 2016. godine

DOPUNE PROGRAMA
unaprjeđenja lovstva na području
Osječko-baranjske županije u razdoblju
2016. - 2020. godina

I.
U Programu unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. 2020. godina ("Županijski glasnik" broj 2/16.), u trećem odlomku iza rednog broja 6. dodaje se redni
broj 7., koji glasi:
"7.
Unošenje divljači u zajednička lovišta."
Iza mjere 6. Sudjelovanje na manifestacijama dodaje se nova mjera koja glasi:
"7.

Unošenje divljači u zajednička lovišta

Temeljni akt u gospodarenju lovištem je lovnogospodarska osnova, koja se temelji na brojnom
stanju svih vrsta divljači koje stalno ili sezonski žive u lovištu, kao i na broju divljači koja se može
uzgajati u lovištu ne narušavajući pritom prirodne odnose među vrstama. Glavne vrste divljači kojima
gospodare lovačka društva su propisane lovnogospodarskim osnovama.
Brojno stanje sitne divljači lovačkim društvima nije lako održavati jer ukoliko dođe, u vrijeme
leženja jaja i podizanja podmlatka, do poplava tada stradava prirast pa lovačka društva tada ulaze u
probleme. U tim slučajevima bi se trebala unositi sitna divljač u sva lovišta, jer samo se tako može
očekivati popravljanje brojnog stanja divljači. Ukoliko se pojedinačno prilazi ispuštanju divljači velika
je vjerojatnost kako se brojno stanje neće popraviti.
Mjera je vezana uz unos kavezno uzgojenih zečeva divljih starosti 7-8 mjeseci, kao i fazanske
divljači iz umjetnog uzgoja. Mjera se provodi u zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske
županije. Divljač će se unositi na način da se zec divlji unosi u zajednička lovišta na području jednog
lovnog ureda, a fazan na području drugog lovnog ureda. Na ovaj način bi se izbjegao unos obje vrste
na istom, odnosno bliskom području.
Provedbom mjere je vidljiva zainteresiranost lovačkih društava za unosom divljači u lovišta,
kojom se fond divljači u lovištima povećava, ujedno dolazi i do križanja unesenih zečeva i onih koji su
u lovištu što je dobro za populaciju zečeva (osvježavanje krvi).
Županija za ovu mjeru dodjeljuje potporu do 50% sredstava s obzirom na izvršeno ulaganje u
kupovinu divljači, dok drugih 50% potrebnih sredstava osigurava Lovački savez Osječko-baranjske
županije, a najveći iznos potpore po ovoj mjeri je 200.000,00 kuna."

"-

U odlomku Očekivani učinci Programa, iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:
unosom zeca običnog i fazana u zajednička lovišta bi se brojno stanje ove vrste lovne divljači
vratilo na stanje kakvo je propisano lovnogospodarskim osnovama i stvaruju se bolje
pretpostavke za razvoj i unapređenje lovnog turizma koji će se ostvariti kroz veću i bolju
ponudu lovne divljači."
II.
Ove Dopune Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".
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