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., 41/16. i
67/16.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 27. sjednici 21. veljače 2017. godine

IZMJENU I 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. i 3/16.), u trećem odlomku iza rednog broja 7. dodaju se
redni brojevi 8. i 9., koji glase:
"8.
9.

Zaštita šuma od divljači
Pokriće troškova isplate šteta od divljači.".

II.
U mjeri 7. Unošenje divljači u zajednička lovišta mijenja se stavak 5. tako da glasi:
"Županija za ovu mjeru dodjeljuje potporu do 50% sredstava s obzirom na izvršeno ulaganje u
kupovinu divljači, a najveći iznos potpore po ovoj mjeri je 10.000,00 kuna godišnje.".

III.
Iza mjere 7. Unošenje divljači u zajednička lovišta dodaju se nove mjere koje glase:

"8.

Zaštita šuma od divljači

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.
Članak 43. stavak 2. Zakona o lovstvu propisuje ukoliko se na području lovišta nalaze šume i
šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske prije stjecanja prava lova lovoovlaštenik i Hrvatske
šume d.o.o. dužni su potpisati ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Sadržaj ugovora propisuje
ministar. Iz prethodno navedenog je razvidno kako lovoovlaštenici imaju obvezu štiti šumu od divljači
što iziskuje znatne troškove u radu i financijskom smislu.
Mjera je vezana uz zaštitu šuma od divljači. Mjera se provodi u zajedničkim i državnim
lovištima na području Osječko-baranjske županije. Šuma, odnosno drveće u sastojinama će se štititi na
način da se iste fizički zaštite od divljači koja pravi štete na drveću. Na ovaj način bi se izbjegle štete
na šumi i nikome potrebni i iscrpljujući sudski postupci koji bi dodatno opteretili lovce i vlasnike
šuma.

Za provedbu ove mjere je vidljiva zainteresiranost lovozakupnika zajedničkih i državnih
lovišta, te koncesionara državnih lovišta na području Osječko-baranjske županije i vlasnika šuma.
Županija za ovu mjeru dodjeljuje potporu do 50% sredstava s obzirom na izvršeno ulaganje u
zaštitu šuma od divljači, a najveći iznos potpore po ovoj mjeri je 10.000,00 kuna.

9.

Pokriće troškova isplate šteta od divljači

Lovačka društva koja imaju u zakupu zajednička lovišta na području Osječko-baranjske
županije imaju izuzetno velike probleme sa štetama na prometnicama. Na prometnicama štete nastaju
naletom vozila na divljač tijekom cijele godine.
Naleti vozila na divljač na prometnicama su konstanta na području Osječko-baranjske
županije. Bez obzira što lovoovlaštenici ne gospodare s divljači prometnicama i građevinskim
zemljištem u gradovima i općinama, u velikom broju slučajeva se u sudskim postupcima presuđuje na
štetu lovačkih društava.
Prema članku 9. stavak 2. Zakona o lovstvu propisano je na kojim se površinama ne
ustanovljavaju lovišta. Jedne od tih površina su prometnice i građevinsko zemljište. U sudskim
procesima lovoovlaštenici u pravilu gube sporove bez obzira što ne postoji zakonska odgovornost za
isto. Naleti vozila se događaju i u naseljenim područjima gdje lov nije dozvoljen, a kada se dogodi
nalet vozila na divljač opet sankcije u pravilu snose lovci. Najveći problem je kada su štete velike. U
tom slučaju, kada dođe do ovrhe računa lovačko društvo ostaje bez sredstava za normalno
funkcioniranje."
Županija za ovu mjeru dodjeljuje potporu do 50% sredstava s obzirom na pravomoćnu sudsku
presudu vezanu za isplatu šteta nastalih u prometu naletom vozila na divljač.
Intenzitet potpore iznosi do 50% opravdanih troškova, a najviše 10.000,00 kuna.".
IV.
U odlomku Očekivani učinci Programa, iza podstavka 7. dodaje se podstavci 8. i 9. koji
glase:
"zaštitom šuma od divljači bi se olakšalo gospodarenje s divljači i šumskim satojinama na
području Osječko-baranjske županije, te pored toga bi se izbjegli skupi i dugotrajni sudski
procesi radi dokazivanja odgovornosti za štete od divljači na šumskim sastojinama,
pokrićem dijela isplaćene štete od naleta vozila na divljač u znatnoj mjeri bi se olakšalo
gospodarenje lovištima, jer na taj način lovoovlaštenici neće biti u opasnosti od gubitka lovišta
zbog neisplaćenih šteta i likvidacije radi nemogućnosti isplate istih, te brisanje iz registra
udruga.".
V.
Ova Izmjena i dopune Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".
Klasa: 323-01/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
Osijek, 21. veljače 2017.

Predsjednik
Antun Kapraljević, v.r.

