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PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O
POTPORAMA ZA UNAPRJEĐENJE
LOVSTVA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

U cilju razvoja i unaprjeđenja lovstva, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je
Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020.
godina ("Županijski glasnik" broj 2/16.). Radi provedbe Programa, a u cilju unaprjeđenja lovstva,
Skupština je donijela Odluku o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 2/14. i 2/16.) ( nastavno: Odluka).
Navedenom Odlukom uređeni su uvjeti, postupak i način dodjele potpora iz Proračuna Županije
za pojedine projekte koji su utvrđeni Programom. O dodijeljenim potporama po pojedinoj mjeri iz
Odluke, Skupština Županije se izvještava putem Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova
na području Osječko-baranjske županije.
Osječko-baranjska županija u suradnji s Lovačkim savezom Osječko-baranjske županije (u
daljnjem tekstu: Lovački savez), od 2012. godine, u cilju povećanja brojnog stanja pojedine vrste
divljači, zeca običnog i fazana, provodi projekt "Unošenje i čuvanje divljači u zajedničkim lovištima".
Provedba navedenog projekta je doprinijela razvoju i unaprjeđenju stanja u lovištima na području
Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županije).
U proteklim godinama provedbe ovoga Projekta uneseno je 1.587 repa zeca i 15.973 kljunova
fazana, a ukupna vrijednost je 1.7 milijuna kuna.
Lovački savez je izradio stručnu studiju "Napučivanje lovišta sitnom divljači na području
Osječko-baranjske županije", koja je pokazala kako je unos sitne divljači zeca i fazana opravdan i
neophodan radi povećanja matičnih fondova divljači u zajedničkim lovištima na području Županije.
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.
U provedbi Mjere je vidljiva zainteresiranost lovačkih društava za unosom divljači u lovišta,
kojom se fond divljači u lovištima povećava, a 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, a najveći iznos
potpore po ovoj mjeri je 200.000,00 kuna.
Radi cjelovitog uređivanja uvjeta, postupka i načina dodjele nepovratnih sredstava iz
Proračuna Osječko-baranjske županije za provedbu mjera koje imaju za cilj unaprjeđenje lovstva na
području Županije predlaže se izmjena i dopune Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na
području Osječko-baranjske županije, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 30. točka 2. 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. i člankom 36. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14. i
21/16.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici ______________ 2016.
godine

ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o potporama
za unaprjeđenje lovstva na području
Osječko-baranjske županije
Članak 1.
U Odluci o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 2/14. i 2/16.) u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Korisnici mjere iz članka 4. točke 7. su lovačka društva koja su članovi Lovačkog saveza
Osječko-baranjske županije, a u čijim lovnogospodarskim osnovama je utvrđen smanjeni broj zečeva i
fazanske divljači."
Članak 2.
U članku 4. na kraju točke 6. umjesto točke stavlja se zarez, a iza točke 6. dodaje se nova
točka 7. koja glasi:
"7.
Unošenje divljači u zajednička lovišta."
Članak 3.
Iza članka 22. dodaje se podnaslov i članci 22a. i 22b. koji glase:
"7.

Unošenje divljači u zajednička lovišta
Članak 22a.

U mjeri unošenja divljači u zajedničko lovište pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se
opravdani troškovi vezani za kupnju kavezno uzgojenih zečeva divljih starosti 7-8 mjeseci, kao i
fazanske divljači iz umjetnog uzgoja.
Intenzitet potpore iznosi do 50% opravdanih troškova ulaganja, a najviše 200.000,00 kuna.
Članak 22b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu:
obrazac zahtjeva za dodjelu potpore,
dokaz o izvršenim plaćanjima opravdanih troškova za kupnju kavezno uzgojenih zečeva
divljih starosti 7-8 mjeseci, kao i fazanske divljači iz umjetnog uzgoja za dodjelu potpore,
IBAN Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije,
popis zajedničkih lovišta u koja je unesena divljač s brojem pojedine vrste divljači,
izjava lovačkog društva o broju unesene divljači u zajedničko lovište,
svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla divljači,
izjava da navedeno nije financirano iz drugih javnih sredstava."
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Članak 4.
U članku 23. mijenja se stavak 1. tako da glasi:
"Postupak dodjele potpora za mjere iz članka 4. Odluke provodi se temeljem javnog poziva
koji se objavljuje za svaku mjeru na internetskim stranicama Županije, osim za mjeru 7. za koju će se
potpore dodjeljivati temeljem zahtjeva Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije, a prema
potrebama lovačkih društava iz članka 3. stavak 3. ove Odluke koja sudjeluju u provedbi ove mjere."
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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Prilog
ODREDBE ODLUKE O POTPORAMA ZA
UNAPRJEĐENJE LOVSTVA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ČIJA SE IZMJENA I DOPUNE PREDLAŽU

Članak 3.
Korisnici mjere iz članka 4. ove Odluke, osim za mjere pod točkom 6. navedenog članka, su
lovozakupnici zajedničkih i državnih lovišta na području Županije, te koncesionari državnih lovišta na
području Županije, koji su stekli pravo lova (u daljnjem tekstu: korisnici).
Korisnici mjere iz članka 4. točke 6. ove Odluke su pravne osobe koje su organizatori i
sudionici manifestacija koje predstavljaju i promiču lovstvo.

Članak 4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mjere koje imaju za cilj unaprjeđenje lovstva su:
Opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači,
Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač,
Razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma,
Unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači,
Ozakonjenje lovačkih kuća,
Sudjelovanje na manifestacijama.

Članak 23.
Postupak dodjele potpore za mjere iz članka 4. Odluke provodi se temeljem javnog poziva koji
se objavljuje za svaku mjeru na internetskim stranicama Županije.

4

