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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
PRODULJENJU UGOVORA O
ZAKUPU PRAVA LOVA U
ZAJEDNIČKIM LOVIŠTIMA
LOVAČKIM DRUŠTVIMA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Lovačka društva "Srnjak" Bilje, "Jelen" Kopačevo i "Vepar" Vardarac s područja lovnog
ureda Baranja, koja su zakupila zajednička lovišta nakon mirne reintegracije tijekom 2004. godine,
podnijela su zahtjev za produljenje Ugovora o zakupu lovišta na isti rok na koji je bio zaključen važeći
Ugovor, odnosno na rok od deset godina. Ugovor ističe na dan 31. ožujka 2014. godine.
Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05. i 75/09.)
Ugovor se može produžiti na zahtjev lovozakupnika za isto razdoblje, uz prethodnu suglasnost
nadležnog Ministarstva na podneseni zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni optužni
prijedlozi za prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97.
stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.
Članak 30. stavak 5. propisuje kako se zahtjev za produljenje Ugovora podnosi Županiji
najranije u zadnjoj lovnoj godini, a najkasnije 120 dana prije isteka Ugovora. Odluku o produljenju
Ugovora donosi Skupština u roku 90 dana prije isteka Ugovora. Zadnja lovna godina teče od 1.
travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine.
Lovačka društva koja su podnijela zahtjev izvršila su svoje obaveze prema Županiji glede
plaćanja ugovorom utvrđene lovozakupnine i osiguranja lovišta, te nisu kažnjavana za djela i
prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke
1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. Zakona.
Prethodno navedena lovačka društva su u desetogodišnjem razdoblju važenja
lovnogospodarske osnove (u daljnjem tekstu: LGO), odnosno ugovora o zakupu prava lova u
zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije, provodila sve radnje koje su im bile
propisane LGO, Ugovorom o zakupu prava lova i Zakonom o lovstvu. LGO za lovište propisuje
desetogodišnje plansko gospodarenje lovištem i divljači. Gospodarenje uključuje niz radnji koje imaju
za cilj unaprjeđenje stanja u lovištu, a rezultat dobrog gospodarenja je održavanje propisane
brojnosti divljač u lovištu i poboljšanje trofejne, dobne i spolne strukture divljači. Sve ovo navedeno
se ne bi ostvarilo bez zalaganja lovaca u pristupu osiguranja svih uvjeta divljači kako bi u lovištu
imala sve potrebite uvjete za život. Najvažnije radnje u lovištu su: prehrana i prihrana divljači u
mjesecima kada je to potrebno, izgradnja lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata u lovištu,
poboljšanje infrastrukture lovišta i drugo.
Lovačko društvo "Srnjak" Bilje lovozakupnik u zajedničkom lovištu broj XIV/156 - "Bilje" je
prema smjernicama lovnogospodarske osnove za glavne vrste divljači jelen obični, srna obična, svinja
divlja i fazan, postupao je prema propisanoj LGO, a također je i prihrana i prehrana divljači vršena
prema smjernicama LGO.
Lovačko društvo "Jelen" Kopačevo lovozakupnik u zajedničkom lovištu broj XIV/184 "Kopačevo" je prema smjernicama lovnogospodarske osnove za glavne vrste divljači jelen obični,
srna obična, svinja divlja i fazan, postupao prema propisanoj LGO, a također je i prihrana i prehrana
divljači vršena prema smjernicama LGO.
Lovačko društvo "Vepar" Vardarac lovozakupnik u zajedničkom lovištu broj XIV/185 "Vardarac" je prema smjernicama lovnogospodarske osnove za glavne vrste divljači jelen obični, srna
obična, svinja divlja, zec obični i fazan, postupao prema propisanoj LGO, također je prihrana i
prehrana divljači vršena prema smjernicama LGO.
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Najbolji dokaz o dobrom gospodarenju lovištem i divljači za ova tri lovačka društva je
činjenica kako su pokrenuli postupak revizije važećih LGO s obzirom da je došlo do povećanja
brojnosti divljači unutar lovišta. Revizija je rađena za gospodarsko razdoblje od 1. travnja 2008.
godine do 31. ožujka 2014. godine. Iz navedenog je vidljivo da lovačka društva veliku pozornost
usmjeravaju gospodarenju lovištem. Revizija LGO se radi zbog povećanog brojnog stanja divljači,
kao i zbog manjeg brojnog stanja divljači.
Sve što su navedena lovačka društva trebala provoditi sukladno Zakonu o lovstvu i Ugovoru o
zakupu prava lova, izvršavano je bez primjedbi. Tu činjenicu potvrđuju i Uvjerenja o nekažnjavanju
koje je izdalo Ministarstvo pravosuđa, Uprava za kazneno pravo i probaciju, Odjel za prekršajne
evidenciju.. Iz svega proizlazi, kako u provedbi nadzora od strane Lovne inspekcije nije bilo prijava
tih lovačkih društava nadležnim sudovima, a koje bi imalo za posljedicu nemogućnosti daljnjeg
produljenja Ugovora o zakupu prava lova za novo razdoblje od deset godina.
Predmetna lovačka društva su u desetogodišnjem zakupu imala izuzetno velike probleme oko
rješavanja problema šteta od divljači koje su nastajale na poljoprivrednim kulturama. Velike
probleme lovačkim društvima nisu pravile samo štete od divljači na usjevima, nego su imali izuzetno
velike probleme vezane uz rješavanje šteta na vozilima koje su se događale na prometnicama naletom
vozila na divljač. Iz svega je razvidno kako su se lovci ponašali kao dobri gospodari u vremenu
trajanja zakupa lovišta.
Sukladno navedenom, sva tri lovačka društva, stekla su uvjete za produljenje Ugovora o
zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije, na rok od deset
godina, odnosno od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2024. godine, za sljedeća lovačka društva:
Tablica: Pregled zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije za produženje ugovora
Površina
Godišnja
Lovište broj
Lovozakupnik
(ha)
lovozakupnina (kn)
XIV/156 - "Bilje"
705
8.450,00
LD "Srnjak" Bilje
XIV/184 - "Kopačevo"
1348
8.354,00
LD "Jelen" Kopačevo
XIV/131 - "Vardarac"
1890
8.354,00
LD "Vepar" Vardarac
U skladu sa člankom 30. stavak 5. Zakona o lovstvu, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni
razvoj Osječko-baranjske županije, kao nadležno upravno tijelo za poslove lovstva, dostavio je
dopisom, Klasa: 323-01/13-01/57, Urbroj: 2158/1-01-16-13-6 od 13. rujna 2013. godine, Ministarstvu
poljoprivrede zahtjeve za produljenje ugovora radi davanja prethodne suglasnosti na podnesene
zahtjeve.
Ministarstvo je dalo prethodne suglasnosti na podnesene zahtjeve za produljenje ugovora o
zakupu zajedničkih lovišta, posebno za svako lovačko društvo:
1.
Za LD "Srnjak" Bilje Klasa: 323-02/13-01/21, Urbroj: 525-11/1032-13-4 od 28. listopada
2013. godine,
2.
Za LD "Jelen" Kopačevo Klasa: 323-02/13-01/21, Urbroj: 525-11/1032-13-5 od 28. listopada
2013. godine,
3.
Za LD "Vepar" Vardarac Klasa: 323-02/13-01/21, Urbroj: 525-11/1032-13-6 od 28. listopada
2013. godine.
Slijedom navedenog pripremljeni su prijedlozi rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava
lova u zajedničkim lovištima za navedena lovačka društva koja ispunjavaju potrebne uvjete.
Temeljem navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje rješenja,
koja u prijedlogu glase:
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a)
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09. i 153/09.) i članka 30. točka 24. 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 povodom
zahtjeva Lovačkog društva "Srnjak" Bilje lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/156 - "Bilje", uz
prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na
______ sjednici __________________________ 2013. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/156 - "Bilje"
1.

Lovačkom društvu "Srnjak" Bilje, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/156 - "Bilje" (Klasa: 323-01/04-01/3, Urbroj: 2158/1-01-02-04-1 od 26.
ožujka 2004. godine) za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2024. godine.

2.

Osječko-baranjska županije i Lovačko društvo "Srnjak" Bilje u skladu sa člankom 30. Zakona
o lovstvu i ovim Rješenjem, sklopit će ugovor kojim će se urediti produljenje ugovora o
zakupu zajedničkog lovišta iz točke 1. ovoga Rješenja u pisanom obliku.

3.

Lovačko društvo "Srnjak" Bilje dužno je, u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora iz točke
2., donijeti lovnogospodarsku osnovu za lovište iz točke 1. ovoga Rješenja uz odobrenje
Ministarstva poljoprivrede.

4.

Lovačko društvo "Srnjak" Bilje dužno je, u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz točke
2., dostaviti Županiji, putem Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj garanciju banke
ili mjenicu s avalom svoje banke u iznosu godišnje lovozakupnine.

5.

Ukoliko Lovačko društvo "Srnjak" Bilje odustane od zakupa, ne pristupi sklapanju ugovora,
ne donese lovnogospodarsku osnovu, odnosno ne dostavi garanciju banke ili avaliranu
mjenicu, objavit će se javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta.
Obrazloženje

Temeljem članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu, Skupština Osječko-baranjske županije
ovlaštena je da, na zahtjev lovozakupnika kojem ističe ugovor o zakupu zajedničkog lovišta, produlji
ugovor za isto razdoblje koje je tim ugovorom bilo utvrđeno, uz prethodnu suglasnost Ministarstva
poljoprivrede na podneseni zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za
prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke
1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovoga Zakona.
Lovačko društvo "Srnjak" Bilje, podnijelo je 20. kolovoza 2013. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/156 - "Bilje", koji ističe 31.
ožujka 2014. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2024. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
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Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, klasa: 323-02/13-01/21, urbroj:
525-11/1032-13-4 od 28. listopada 2013. godine utvrđeno je da se lovozakupnik u dosadašnjem
razdoblju važenja ugovora o zakupu zajedničkog lovišta, istim koristio u skladu s odredbama Zakona i
sklopljenim ugovorom.
Slijedom navedenog doneseno je Rješenje kao u izreci.
Izreka ovoga Rješenja bit će objavljena u "Županijskom glasniku".
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Upravnog suda u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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b)
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09. i 153/09.) i članka 30. točka 24. 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 povodom
zahtjeva Lovačkog društva "Jelen" Kopačevo lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/184 "Kopačevo", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na _______ sjednici ______________________ 2013. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/184 - "Kopačevo"
1.

Lovačkom društvu "Jelen" Kopačevo, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/184 - "Kopačevo" (Klasa: 323-01/04-01/3, Urbroj: 2158/1-0102-04-2 od 26. ožujka 2004. godine) za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka
2024. godine.

2.

Osječko-baranjska županije i Lovačko društvo "Jelen" Kopačevo u skladu sa člankom 30.
Zakona o lovstvu i ovim Rješenjem, sklopit će ugovor kojim će se urediti produljenje ugovora
o zakupu zajedničkog lovišta iz točke 1. ovoga Rješenja u pisanom obliku.

3.

Lovačko društvo "Jelen" Kopačevo dužno je, u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora iz
točke 2., donijeti lovnogospodarsku osnovu za lovište iz točke 1. ovoga Rješenja uz odobrenje
Ministarstva poljoprivrede.

4.

Lovačko društvo "Jelen" Kopačevo dužno je, u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz
točke 2., dostaviti Županiji, putem Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj garanciju
banke ili mjenicu s avalom svoje banke u iznosu godišnje lovozakupnine.

5.

Ukoliko Lovačko društvo "Jelen" Kopačevo odustane od zakupa, ne pristupi sklapanju
ugovora, ne donese lovnogospodarsku osnovu, odnosno ne dostavi garanciju banke ili
avaliranu mjenicu, objavit će se javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta.
Obrazloženje

Temeljem članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu, Skupština Osječko-baranjske županije
ovlaštena je da, na zahtjev lovozakupnika kojem ističe ugovor o zakupu zajedničkog lovišta, produlji
ugovor za isto razdoblje koje je tim ugovorom bilo utvrđeno, uz prethodnu suglasnost Ministarstva
poljoprivrede na podneseni zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za
prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke
1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovoga Zakona.
Lovačko društvo "Jelen" Kopačevo, podnijelo je 21. kolovoza 2013. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/184 - "Kopačevo",
koji ističe 31. ožujka 2014. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka
2024. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
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Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, klasa: 323-02/13-01/21, urbroj:
525-11/1032-13-5 od 28. listopada 2013. godine utvrđeno je da se lovozakupnik u dosadašnjem
razdoblju važenja ugovora o zakupu zajedničkog lovišta, istim koristio u skladu s odredbama Zakona i
sklopljenim ugovorom.
Slijedom navedenog doneseno je Rješenje kao u izreci.
Izreka ovoga Rješenja bit će objavljena u "Županijskom glasniku".
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Upravnog suda u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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c)
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09. i 153/09.) i članka 30. točka 24. 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 povodom
zahtjeva Lovačkog društva "Vepar" Vardarac lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/185 "Vardarac", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na _______ sjednici _________________________ 2013. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/185 - "Vardarac"
1.

Lovačkom društvu "Vepar" Vardarac, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/185 - "Vardarac" (Klasa: 323-01/04-01/3, Urbroj: 2158/1-0102-04-3 od 26. ožujka 2004. godine) za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka
2024. godine.

2.

Osječko-baranjska županije i Lovačko društvo "Vepar" Vardarac u skladu sa člankom 30.
Zakona o lovstvu i ovim Rješenjem, sklopit će ugovor kojim će se urediti produljenje ugovora
o zakupu zajedničkog lovišta iz točke 1. ovoga Rješenja u pisanom obliku.

3.

Lovačko društvo "Vepar" Vardarac dužno je, u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora iz
točke 2., donijeti lovnogospodarsku osnovu za lovište iz točke 1. ovoga Rješenja uz odobrenje
Ministarstva poljoprivrede.

4.

Lovačko društvo "Vepar" Vardarac dužno je, u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz
točke 2., dostaviti Županiji, putem Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj garanciju
banke ili mjenicu s avalom svoje banke u iznosu godišnje lovozakupnine.

5.

Ukoliko Lovačko društvo "Vepar" Vardarac odustane od zakupa, ne pristupi sklapanju
ugovora, ne donese lovnogospodarsku osnovu, odnosno ne dostavi garanciju banke ili
avaliranu mjenicu, objavit će se javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta.
Obrazloženje

Temeljem članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu, Skupština Osječko-baranjske županije
ovlaštena je da, na zahtjev lovozakupnika kojem ističe ugovor o zakupu zajedničkog lovišta, produlji
ugovor za isto razdoblje koje je tim ugovorom bilo utvrđeno, uz prethodnu suglasnost Ministarstva
poljoprivrede na podneseni zahtjev ako u proteklom razdoblju nisu podneseni optužni prijedlozi za
prekršaje iz članka 96. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5., 7., 9., 10., 11., 13,. 14., članka 97. stavka 1. točke
1., 2., 3., 4., 5., 6. i članka 98. stavka 1. točke 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovoga Zakona.
Lovačko društvo "Vepar" Vardarac, podnijelo je 20. kolovoza 2013. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/185 - "Vardarac", koji
ističe 31. ožujka 2014. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2024.
godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
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Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, klasa: 323-02/13-01/21, urbroj:
525-11/1032-13-6 od 28. listopada 2013. godine utvrđeno je da se lovozakupnik u dosadašnjem
razdoblju važenja ugovora o zakupu zajedničkog lovišta, istim koristio u skladu s odredbama Zakona i
sklopljenim ugovorom.
Slijedom navedenog doneseno je Rješenje kao u izreci.
Izreka ovoga Rješenja bit će objavljena u "Županijskom glasniku".
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Upravnog suda u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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