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Temeljem članka 33. stavak 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05. i 75/09.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 14. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog lovišta na području
Osječko-baranjske županije i osnovala Komisiju za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkog lovišta na području Osječko-baranjske županije i imenovala njezine članove ("Županijski
glasnik" broj 16/10.). Javni natječaj je raspisan za zajedničko lovište XIV/136 - "Dalj" površine
lovišta 4.950 hektara, na 10 lovnih godina s početnom cijenom lovozakupnine od 18.350,00 kuna.
Naime, slijedom raskida ugovora o zakupu predmetnog lovišta s prethodnim zakupcem zbog
neplaćanja lovozakupnine, koji je uslijedio sukladno Zaključku župana od 26. siječnja 2010. godine,
za predmetno lovište je 29. travnja 2010. godine već bio objavljen javni natječaj za davanje u zakup
lovišta po Zaključku Županijske skupštine o raspisivanju natječaja ("Županijski glasnik" broj 1/10.).
Na raspisani javni natječaj ponude su podnijele dva lovačka drušva i to: Lovačko društvo "Patka" i
Lovačko društvo "Jazavac". Međutim Županijska skupština nije prihvatila ponudu niti jednog
ponuditelja, što je rezultiralo ponovljenim javnim natječajem za davanje u zakup toga lovišta.
Postupajući sukladno Zaključku Skupštine o raspisivanju natječaja za predmetno lovište,
nadležna Komisija je provela postupak javnog natječaja za zakup predmetnog lovišta. Ponovljeni
javni natječaj objavljen je 13. siječnja 2011. godine u "Glasu Slavonije" i na web stranici Županije.
Na natječaj je pristigla samo jedna ponuda Lovačkog društva "Patka" Dalj s ponuđenim iznosom
lovozakupnije od 18.400,00 kuna, te potrebnom dokumentacijom u skladu s natječajem i to:
dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje lova, što potvrđuje Rješenje Ureda državne
uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Službe za opću upravu (Klasa: UP/I-230-02/09-02/318,
Urbroj: 2158-05-01/2-09-2) od 3. studenoga 2009. godine iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj
registriran za obavljanje lova,
ovjerena izjava da će ispuniti uvjete iz članka 23. stavak 5. točka 2., 3., 4. i 5. te stavak 6. i 7.
kao i članka 30. stavak 3. Zakona o lovstvu,
dokaz o nekažnjavanju za kazneno djelo nezakonitog lova i prekršaje iz članka 96. i članka 99.
Zakona o lovstvu, što potvrđuje uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda u Osijeku, broj: Pr1/2011-2 od 13. siječnja 2011. godine i uvjerenje Općinskog suda u Osijeku, broj KR-II201/2011 od 14. siječnja 2011. godine,
dokaz o uplati jamčevine - preslik uplatnice o uplati iznosa od 50% od početne cijene godišnje
lovozakupnine,
broj žiro-računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine.
Komisija je nakon provedenog postupka razmatranja pristigle ponude utvrdila, da je ponuda
Lovačkog društva "Patka" Dalj pravovaljana i u skladu s natječajnom dokumentacijom.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini donošenje Rješenja, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 29. stavak 7. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05. i 75/09.),
članka 93. stavak 3. Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08. i 5/09.) i članka 30. točka 24. Statuta Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09.
i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici ___________________
2011. godine

RJEŠENJE
o davanju u zakup zajedničkog lovišta
broj XIV/136 - "Dalj"

1.

Lovačkom društvu "Patka" Dalj daje se u zakup zajedničko lovište broj XIV/136 - "Dalj",
ukupne povšine 4.950 ha, na vrijeme od deset lovnih godina, uz plaćanje godišnje
lovozakupnine od 18.400,00 kn (slovima: osamnaesttisućačetiristotine kuna).

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Patka" Dalj će u skladu sa člankom 30.
Zakona o lovstvu, sklopiti ugovor o zakupu zajedničkog lovišta iz točke I. ovoga Rješenja u
pisanom obliku.

3.

Lovačko društvo "Patka" Dalj dužno je u roku 90 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2.
ovoga Rješenja, donijeti lovnogospodarsku osnovu za lovište iz točke 1. ovoga Rješenja uz
odobrenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

4.

Lovačko društvo "Patka" Dalj dužno je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora iz točke 2.,
dostaviti Županiji, putem Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo, garanciju banke
ili avaliranu mjenicu u iznosu godišnje lovozakupnine.

5.

Ukoliko Lovačko društvo "Patka" Dalj ne pristupi potpisivanju ugovora, gubi pravo na povrat
jamčevine, te će se javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta ponoviti.
Obrazloženje

Slijedom Zaključka Skupštine Osječko-baranjske županije o raspisivanju javnog natječaja za
davanje u zakup zajedničkog lovište broj XIV/136 - "Dalj", ukupne povšine 4.950 ha, na vrijeme od
deset lovnih godina, s početnim iznosom godišnje lovozakupnine 18.350,00 kuna, javni natječaj je
objavljen 13. siječnja 2011. godine u Glasu Slavonije i na web stranici Županije, dostavljena je samo
jedna ponuda i to Lovačkog društva "Patka" Dalj.
-

Podnositelj ponude dostavio je svu potrebnu dokumentaciju u skladu s natječajem i to:
ponudu za godišnju lovozakupninu za zakup lovišta u iznosu od 18.400,00 kuna,
Rješenje Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Službe za opću upravu (Klasa:
UP/I-230-02/09-02/318, Urbroj: 2158-05-01/2-09-2) od 3. studenoga 2009. godine, kojim
potvrđuje da je ponuditelj registriran za obavljanje lova,
ovjerenu izjavu da će ispuniti uvjete iz članka 23. stavak 5. točka 2., 3., 4. i 5. te stavak 6. i 7.
kao i članka 30. stavak 3. Zakona o lovstvu,
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-

-

dokaz o nekažnjavanju za kazneno djelo nezakonitog lova i prekršaje iz članka 96. i članka 99.
Zakona o lovstvu, što potvrđuje uvjerenje nadležnog Prekršajnog suda u Osijeku, broj: Pr1/2011-2 od 13. siječnja 2011. godine i uvjerenje Općinskog suda u Osijeku, broj KR-II201/2011 od 14. siječnja 2011. godine,
dokaz o uplati jamčevine - preslik uplatnice o uplati iznosa od 50% od početne cijene godišnje
lovozakupnine,
broj žiro-računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine.

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o lovstvu Komisija za provedbu javnog natječaja za
davanje u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/136 - "Dalj", na sjednici održanoj 1. veljače 2011.
godine utvrdila je da jedini ponuditelj na raspisani natječaj za davanje u zakup navedenog zajedničkog
lovišta je Lovačko društvo "Patka" Dalj, da ponuditelj ispunjava sve potrebne uvjete za davanje u
zakup zajedničkog lovišta broj XIV/136 - "Dalj", te je Komisija utvrdila valjanost podnesene ponude.
Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članka 29. i 30. Zakona o lovstvu doneseno je
Rješenje kao u izreci.
Izreka ovoga Rješenja bit će objavljena u "Županijskom glasniku".
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovoga Rješenja žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor
se pokreće tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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