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Na području Osječko-baranjske županije ustanovljeno je 86 zajedničkih i 26 državnih lovišta.
Temeljem Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) zajednička
lovišta su u zakupu, dok su lovišta u vlasništvu države u zakupu ili koncesiji.
Sredstva od prikupljene lovozakupnine od zakupa državnih i zajedničkih lovišta, te od
koncesije državnih lovišta raspoređuju se na način:
1.
50% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je
obuhvaćena lovištima za koje se uplaćuje lovozakupnina, preko proračuna županija na čijem
području je ustanovljeno lovište,
2.
30% sredstava u Proračun,
3.
10% sredstava na poseban račun Ministarstva za provedbu Zakona,
4.
10% sredstava na račun županija za provedbu Zakona.
Sredstva predviđena za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova, koja u roku od godine
dana nisu potraživali vlasnici zemljišta bez prava lova, koriste županije za razvoj i unaprjeđenje
lovstva. Slijedom navedenoga, a u cilju razvoja i unaprjeđenja lovstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u
razdoblju 2011. - 2015. godina ("Županijski glasnik" broj 8/11. i 2/13., nastavno: Program). Budući
da je razdoblje valjanosti Programa isteklo Skupština će donijeti novi Program za programsko
razdoblje 2016 .- 2020. godina.
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. - 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 pojedinom projektu iz
Odluke, Skupština Županije se izvještava putem Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova
na području Osječko-baranjske županije.
Uslijed ukazane potrebe potrebno je Odluku izmijeniti i dopuniti nekim odredbama koje
predmetno navodimo u daljnjem tekstu, kako slijedi:
Prilikom podnošenja zahtjeva za pojedine mjere za ostvarivanje potpora podnositelji zahtjeva
su dužni uskladiti svoja postupanja sa Zakonom koji regulira udruge, biti upisani u sudski registar ili
registar neprofitnih organizacija, te se ove stavke dopunjuju u Odluci i podnositelji zahtjeva su dužni
priložiti dokaz o izvršenon upisu. Lovačka društva su udruge.
U Odluci se mijenja i članak 23. stavak 1. Odluke u dijelu kako će se sve potpore iz Odluke
dodijeljivati putem javnih poziva koji će se od sada objavljivati na web stranici Županije, a ne kao do
sada u Glasu Slavonije i na web stranici županije. Sukladno tome brišu se stavci 3. i 4. članka 23. Odluke.
U mjerama za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od
divljači i sudjelovanje na manifestacijama dodaju se članci koji propisuju što podnositelj zahtjeva prilaže
prilikom podnošenja zahtjeva na propisanom obrascu.
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Radi cjelovitog uređivanja uvjeta, postupaka i načina odobravanja potpora u lovstvu potrebno
je dopuniti Odluku o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije s
nekim dopunama vezano za ostvarivanje uvjeta za dodjelu potpora.
Slijedom navedenoga predlaže se donošenje Odluke 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. i 14/14.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici ___________________ 2016.
godine

ODLUKU
o izmjenama 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.) u člancima 7., 10., 13. i 19. mijenjaju se točke 1. i 2. tako da glase:
"1.
dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar i Registar neprofitnih
organizacija,
2.
ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima,".
Članak 2.
U članku 7. na kraju točke 8. umjesto točke stavlja se zarez, a iza točke 8. dodaje se točka 9.
koja glasi:
"9.
dokaz o izvršenom ulaganju."
Članak 3.
Iza članka 14. dodaje se članak 14a. koji glasi:
"Članak 14a.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu:
dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar i Registar neprofitnih
organizacija,
ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima,
preslika uplate o podmirenju obveze za lovozakupninu ili naknadu za koncesiju za odnosno
lovište i preslika garancije banke ili avalirane mjenice kao pokriće za uredno izvršenje
ugovora o koncesiji ili zakupu prava lova,
dokaz o izvršenim plaćanjima opravdanih troškova za unaprjeđenje lovne infrastrukture i
nabave opreme za sprječavanje šteta od divljači za koje se traži potpora,
IBAN korisnika."
Članak 4.
Iza članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi:
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"Članak 20a.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu:
dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar i Registar neprofitnih
organizacija,
ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova u državnim lovištima,
preslika uplate o podmirenju obveze za lovozakupninu ili naknadu za koncesiju za odnosno
lovište i preslika garancije banke ili avalirane mjenice kao pokriće za uredno izvršenje
ugovora o koncesiji ili zakupu prava lova,
dokaz o izvršenim plaćanjima opravdanih troškova za sudjelovanje na manifestacijama za koje
se traži potpora,
IBAN korisnika."
Članak 5.

U članku 23. mijenja se stavak 1. tako da glasi:
"Postupak dodjele potpore za mjere iz članka 4. Odluke provodi se temeljem javnog poziva
koji se objavljuje za svaku mjeru na internetskim stranicama Županije."
Stavci 3. i 4. brišu se.
Članak 6.
U članku 26. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"S korisnikom mjere iz članka 4. Odluke zaključuje se ugovor. Ugovorom se uređuju
međusobna prava i obveze korisnika i Županije."
Članak 7.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi
pročišćeni tekst Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije.
Članak 8.
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
ČIJE SE IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU
Članak 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu:
dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar,
ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova,
dokaz o uređenju imovinsko pravnih odnosa vezanih uz objekt u kojem se nalazi hladnjača,
dokaz da je objekt izgrađen u skladu s odgovarajućim aktom nadležnog tijela,
dokaz o podmirenju obveze za lovozakupninu ili naknadu za koncesiju za odnosno lovište i
preslika garancije banke ili avalirane mjenice kao pokriće za uredno izvršenje ugovora o
koncesiji ili zakupu prava lova,
IBAN-a korisnika,
dokaz o vrijednosti ulaganja, kao i iznosu ulaganja korisnika u mjeru iz članka 5. stavak 2. ove
Odluke,
račun ili ugovor za nabavku opreme za hladnjaču.
Članak 10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu:
dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar,
ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova,
dokaz o podmirenju obveze za lovozakupninu ili naknadu za koncesiju za odnosno lovište i
preslika garancije banke ili avalirane mjenice kao pokriće za uredno izvršenje ugovora o
koncesiji ili zakupu prava lova,
IBAN-a korisnika,
kupoprodajni ugovor za zemljište iz članka 8. ove Odluke ovjeren od nadležne Porezne
uprave,
izvadak iz zemljišne knjige za zemljište iz članka 8. ove Odluke koji glasi na korisnika.
Članak 13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu:
dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar,
ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova,
dokaz o vlasništvu objekta, odnosno ugovor o njegovom korištenju,
dokaz da je objekt izgrađen temeljem odgovarajućeg akta nadležnog tijela,
dokaz o podmirenju obveze za lovozakupninu ili naknadu za koncesiju za odnosno lovište i
preslika garancije banke ili avalirane mjenice kao pokriće za uredno izvršenje ugovora o
koncesiji ili zakupu prava lova,
IBAN-a korisnika,
dokaz o registraciji djelatnosti pružanja usluga u lovnom turizmu,
dokaz o vrijednosti ulaganja, kao i iznos ulaganja korisnika u mjeru iz članka 11. ove Odluke,
troškovnik o vrijednosti izvedenih radova,
račun ili ugovor za nabavku potrebnog materijala ili opreme.
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Članak 19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu:
dokaz o upisu u registar udruga, obrtni registar, odnosno sudski registar,
ugovor o zakupu ili koncesiji prava lova,
dokaz o vlasništvu objekta,
dokaz o podmirenju obveze za lovozakupninu ili naknadu za koncesiju za odnosno lovište i
preslika garancije banke ili avalirane mjenice kao pokriće za uredno izvršenje ugovora o
koncesiji ili zakupu prava lova,
dokaz o izvršenim plaćanjima opravdanih troškova za ozakonjenje lovačke kuće,
IBAN-a korisnika,
preslika rješenja o izvedenom stanju za lovačku kuću.
Članak 23.

Postupak dodjele potpore za mjere iz članka 4. točka 1., 2., 3. i 5. ove Odluke provodi se
temeljem javnog poziva koji se objavljuje za svaku mjeru u "Glasu Slavonije" i na web stranici
Županije.
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u proračunu Županije za ovu
namjenu, a najkasnije do 31. listopada za tekuću godinu.
Postupak dodjele potpore za mjere iz članka 4. točka 4. i 6. ove Odluke provodi se temeljem
podnesenog zahtjeva.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se Županu pisanim putem i sadrži podatke: o podnositelju
zahtjeva, mjeri za koju se podnosi, opisu aktivnosti za provedbu mjere, prikaz potrebnih financijskih
sredstava za provedbu aktivnosti u sklopu mjere za koju je podnesen zahtjev.
Članak 26.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.
Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik, te utvrđuje prijedlog za dodjelu potpora većinom
glasova ukupnog broja članova.
Odluku o dodjeli potpora iz članka 4. ove Odluke donosi Župan na prijedlog Povjerenstva.
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