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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
PRODULJENJU UGOVORA O
ZAKUPU PRAVA LOVA U
ZAJEDNIČKIM LOVIŠTIMA
LOVAČKIM DRUŠTVIMA NA
PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
Lovačka društva s područja Lovnih ureda: Đakovo, Osijek, Donji Miholjac i Valpovo, kojima
ističu ugovori o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije
podnijela su zahtjeve za produljenje ugovora, na isti rok na koji je bio zaključen važeći Ugovor,
odnosno na rok od deset godina. Navedeni ugovori (44 ugovora) ističu na dan 31. ožujka 2016.
godine.
Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09.,
153/09. i 14/14.) (u daljnjem tekstu: Zakon) 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. Zakona 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 od 90 dana prije njegovog isteka. Zadnja lovna godina
teče od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine.
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Lovačka društva koja su podnijela zahtjev za produljenje Ugovora o zakupu prava lova su:
LD "Kuna" Levenjska Varoš za zajedničko lovište broj XIV/101 - "Levanjska Varoš",
LD "Vepar" Trnava za zajedničko lovište broj XIV/102 - "Lapovci",
LD "Vepar" Trnava za zajedničko lovište broj XIV/103 - "Trnava",
LD "Srndać" Đakovački Selci za zajedničko lovište broj - XIV/104 - "Selci Đakovački",
LD "Jelen" Đakovo za zajedničko lovište broj XIV/105 - "Đakovo",
LD "Fazan" Đakovačka Satnica za zajedničko lovište broj XIV/106 - "Satnica Đakovačka",
LD "Lisica" Gorjani za zajedničko lovište broj XIV/107 - "Gorjani",
LD "Fazan" Potnjani za zajedničko lovište broj XIV/108 - "Potnjani",
LD "Sokol" Drenje za zajedničko lovište broj XIV/109 - "Drenje",
LD "Jelen" Bračevci za zajedničko lovište broj XIV/110 - "Bračevci"
LD "Lisica" Punitovci za zajedničko lovište broj XIV/111 - "Punitovci",
LD "Garav dol" Tomašanci - Ivanovci za zajedničko lovište broj XIV/112 - "Tomašanci Ivanovci",
LD "Jarebica" Viškovci za zajedničko lovište broj XIV/113 - "Viškovci",
LD "Zec" Semeljci za zajedničko lovište broj XIV/114 - "Semeljci",
LD "Srndać" Kešinci za zajedničko lovište broj XIV/115 - "Kešinci",
LD "Orao" Vrbica za zajedničko lovište broj XIV/116 - "Vrbica",
LD "Fazan" Budrovci za zajedničko lovište broj XIV/117 - "Budrovci",
LD "Jastreb" Piškorevci za zajedničko lovište broj XIV/118 - "Piškorevci",
LD "Fazan" Strizivojna za zajedničko lovište broj XIV/119 - "Strizivojna",
LD "Sokol" Višnjevac za zajedničko lovište broj XIV/120 - "Višnjevac",
LD "Jastreb" Josipovac za zajedničko lovište broj XIV/121 - "Josipovac",
LD "Čepin" Čepin za zajedničko lovište broj XIV/122 - "Čepin",
LD "Jastreb" Čepinski Martinci za zajedničko lovište broj XIV/123 - "Čepinski Martinci",
LD "Zec" Beketinci za zajedničko lovište broj XIV/124 - "Beketinci",
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LD "Kuna" Vuka za zajedničko lovište broj XIV/125 - "Vuka",
LD "Kobac" Vladislavci zajedničko lovište broj XIV/126 - "Vladislavci",
LD "Prepelica" Osijek za zajedničko lovište broj XIV/127 - "Livana",
LD "Jarebica" Antunovac za zajedničko lovište broj XIV/128 - "Antunovac",
LD "Mursa" Osijek za zajedničko lovište broj XIV/132 - "Osijek",
LD "Sokol" Koška za zajedničko lovište broj XIV/138 - "Koška",
LD "Šljuka" Podravska Moslavina za zajedničko lovište broj XIV/139 - "Podravska
Moslavina",
LD "Vidra" Donji Miholjac za zajedničko lovište broj XIV/140 - "Donji Miholjac",
LD "Kobac" Golinci za zajedničko lovište broj XIV/141 - "Golinci",
LD "Sokol" Magadenovac za zajedničko lovište broj XIV/142 - "Magadenovac",
LD "Fazan" Podravski Podgajci za zajedničko lovište broj XIV/143 - "Podravski Podgajci",
LD "Vepar" Belišće za zajedničko lovište broj XIV/144 - "Belišće",
LD "Jelen" Zelčin za zajedničko lovište broj XIV/145 - "Zelčin",
LD "Šljuka" Valpovo za zajedničko lovište broj XIV/146 - "Valpovo",
LD "Srnjak" Ladimirevci za zajedničko lovište broj XIV/147 - "Ladimirevci",
LD "Fazan" Bizovac za zajedničko lovište broj XIV/148 - "Bizovac",
LD "Lug" Habjanovci za zajedničko lovište broj XIV/149 - "Habjanovci",
LD "Prepelica" Šag - Nard za zajedničko lovište broj XIV/150 - "Šag - Nard",
LD "Jastreb" Petrijevci za zajedničko lovište broj XIV/151 - "Petrijevci",
LD "Jelen" Marijanci za zajedničko lovište broj XIV/186 - "Marijanci".

Lovačka društva koja su podnijela zahtjeve, osim Lovačkog društva "Sokol" Višnjevac,
izvršila su svoje obaveze prema Županiji glede plaćanja ugovorom utvrđene lovozakupnine i dostave
avalirane mjenice ili garancije banke, 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. Kako bi se
navedene radnje provele u djelo bilo je potrebno izuzetno puno zalaganja lovaca, kako u pribavi
financijskih sredstava za normalno funkcioniranje društva i provedbu zakonskih odredbi, a posebno je
bilo potrebno uložiti izuzetno puno radnih sati rada u lovištu. 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 "Sokol" Višnjevac lovozakupnik u zajedničkom lovištu broj XIV/120 "Višnjevac" nije prilikom podnošenja Zahtjeva priložilo potrebitu dokumentaciju, te tako nisu ispunili
uvjete za daljnji postupak za produljenje Ugovora.
Za dva lovačka društva u provedbi nadzora od strane Lovne inspekcije i to "Fazan" Satnica
Đakovačka i "Kobac" Golinci utvrđeni su prekršaji radi kojih nisu dobili Prethodnu suglasnost.
Navedeno se odnosi na sljedeće:
Lovačko društvo "Fazan" Satnica Đakovačka: prekršaj iz članka 74. stavak 1. i 2. Zakona o
lovstvu kažnjivo po članku 98. stavak 1. točka 11. i stavku 2. istoga članka
Lovačko društvo "Kobac" Golinci: prekršaj iz članka 66. stavak 6. Zakona o lovstvu kažnjivo
po članku 97. stavak 1. točka 4. i stavku 2. istoga članka.
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Za ostala lovačka društva 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.
Sve što su navedena lovačka društva trebala provoditi sukladno Zakonu o lovstvu i Ugovoru o
zakupu prava lova, izvršavano je bez primjedbi. Tu činjenicu potvrđuje i uvjerenja o nekažnjavanju
koje je izdalo Ministarstvo pravosuđa, Uprava za kazneno pravo i probaciju, Odjel za prekršajne
evidencije.
Predmetna lovačka društva su u desetogodišnjem zakupu imala puno problema oko rješavanja
šteta od divljači koje su nastajale na poljoprivrednim kulturama. Osim šteta na poljoprivrednim
obradivim površinama lovačka društva muku muče sa štetama u prometu koje su se događale na
prometnicama naletom vozila na divljač. Iz svega je razvidno kako su se lovci imala dosta prepreka za
normalno funkcioniranje, ali su bili dobri gospodari u vremenu trajanja zakupa lovišta.
Sukladno navedenom, sva navedena lovačka društva osim prethodna tri, 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 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.
Tablica: Zajednička lovišta na području Osječko-baranjske županije za koja se predlaže produljenje
ugovora
Površina
Godišnja
Broj lovišta
Lovozakupnik
(ha)
lovozakupnina (kn)
XIV/101 - "Levanjska
2291
4.397,00
LD "Kuna" Levanjska Varoš
Varoš"
1009
XIV/102 - "Lapovci"
2.297,00
LD "Vepar" Trnava
2560
XIV/103 - "Trnava"
3.109,00
LD "Vepar" Trnava
XIV/104 - "Selci
3244
6.222,00
LD "Srndać" Selci Đakovački
Đakovački"
4081
XIV/105 - "Đakovo"
8.922,00
LD "Jelen" Đakovo
4250
XIV/107 - "Gorjani"
6.201,00
LD "Lisica" Gorjani
1546
XIV/108 - "Potnjani"
3.512,00
LD "Fazan" Potnjani
5051
XIV/109 - "Drenje"
13.488,00
LD "Sokol" Drenje
3567
XIV/110 - "Bračevci"
9.759,00
LD "Jelen" Bračevci
2888
XIV/111 - "Punitovci"
5.591,00
LD "Lisica" Punitovci
LD "Garov Dol" Tomašanci XIV/112 - "Tomašanci 2750
3.673,00
Ivanovci
Ivanovci"
4565
XIV/113 - "Viškovci"
8.328,00
LD "Jarebica" Viškovci
5924
XIV/114 - "Semeljci"
9.754,00
LD "Zec" Semeljci
2268
XIV/115 - "Kešinci"
5.819,00
LD "Srndać" Kešinci
4302
XIV/116 - "Vrbica"
8.195,00
LD "Orao" Vrbica
2940
XIV/117 - "Budrovci"
9.759,00
LD "Fazan" Budrovci
2871
XIV/118 - "Piškorevci"
6.096,00
LD "Jastreb" Piškorevci
2508
XIV/119 - "Strizivojna"
7.742,00
LD "Fazan" Strizivojna
2177
XIV/121 - "Josipovac"
3.013,00
LD "Jastreb" Josipovac
4690
XIV/122 - "Čepin"
6.157,00
LD "Čepin" Čepin
XIV/123 - "Čepinski
2817
8.184,00
LD "Jastreb" Čepinski Martinci
Martinci"
1529
XIV/124 - "Beketinci"
2.293,00
LD "Zec" Beketinci
2434
XIV/125 - "Vuka"
8.021,00
LD "Kuna" Vuka
4232
XIV/126 - "Vladislavci"
7.674,00
LD "Kobac" Vladislavci
3082
XIV/127 - "Livana"
8.549,00
LD "Prepelica" Osijek
4812
XIV/128 - "Antunovac"
6.162,00
LD "Jarebica" Antunovac
6385
XIV/132 - "Osijek"
5.341,00
LD "Mursa" Osijek
3

XIV/138 - "Koška"
XIV/139 - "Podravska
Moslavina"
XIV/140 - "Donji
Miholjac"
XIV/142 - "Magadenovac"
XIV/143 - "Podgajci
Podravski"
XIV/144 - "Belišće"
XIV/145 - "Zelčin"
XIV/146 - "Valpovo"
XIV/147 - "Ladimirevci"
XIV/148 - "Bizovac"
XIV/149 - "Habjanovci"
XIV/150 - "Šag-Nard"
XIV/151 - "Petrijevci"
XIV/186 - "Marijanci"

8158

21.050,00

LD "Sokol" Koška

7148

15.242,00

LD "Šljuka" Podravska Moslavina

6723

10.383,00

LD "Vidra" Donji Miholjac

6684

17.100,00

LD "Sokol" Magadenovac

4818

7.914,00

6729
5314
3798
1855
3218
3793
2314
6223
3227

13.764,00
14.841,00
8.183,00
6.328,00
7.249,00
7.268,00
6.474,00
13.546,00
10.000,00

LD "Fazan" Podgajci Podravski
LD "Vepar" Belišće
LD "Jelen" Zelčin
LD "Šljuka" Valpovo
LD "Srnjak" Ladimirevci
LD "Fazan" Bizovac
LD "Lug" Habjanovci
LD "Prepelica" Šag-Nard
LD "Jastreb" Petrijevci
LD "Jelen" Marijanci

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: 323-01/15-01/103, Urbroj: 2158/1-01-12-15-1 od 28. srpnja 2015. 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 Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj: 525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015.
godine, a koju su nam dostavili 20. studenoga 2015. godine.
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, zatražio je svojim
dopisom, Klasa: 323-01/15-01/103, Urbroj: 2158/1-01-12-15-3 od 24. studenoga 2015. godine, od
Ministarstva poljoprivrede mišljenje u određivanju cijene lovozakupnine u slučajevima kada Županija
Lovačkim društvima produljuje ugovore o zakupu prava lova na isto razdoblje.
Ministarstvo u svom očitovanju Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj: 525-11/0898-15-4 od 7.
prosinca 2015. godine navodi sljedeće: Odredbom članka 29. stavka 4. Zakona o lovstvu propisan je,
između ostalog, i način na koji se utvrđuje početna cijena lovozakupnine za lovište za koje će se
raspisati javni natječaj za davanje zakupa prava lova, u slučaju produljenja ugovora ne postoji
obveza primjene navedene odredbe.
Budući da su sva navedena lovačka društva ispunila potrebne uvjete, predlaže se produljenje
ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima za isto razdoblje, odnosno na vrijeme od deset
godina.
Temeljem navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje rješenja,
koja u prijedlogu glase:
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1.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Kuna" Levanjska Varoš lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/101 - "Levanjska Varoš", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na _____ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/101 - "Levanjska Varoš"

1.

Lovačkom društvu "Kuna" Levanjska Varoš, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/101 - "Levanjska Varoš" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj:
2158/1-01-04-06-4 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31.
ožujka 2026. godine, u površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na
području Osječko-baranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Kuna" Levanjska Varoš 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 "Kuna" Levanjska Varoš 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 "Kuna" Levanjska Varoš 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 "Kuna" Levanjska Varoš 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.
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Lovačko društvo "Kuna" Levanjska Varoš, podnijelo je 9. lipnja 2015. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/101 - "Levanjska
Varoš", koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31.
ožujka 2026. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/101 - "Levanjska Varoš" utvrđena je Odlukom o
ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
6/06., 10/08., 5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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2.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Trnava lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/102 "Lapovci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/102 - "Lapovci"

1.

Lovačkom društvu "Vepar" Trnava , produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/102 - "Lapovci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-5 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Vepar" Trnava 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" Trnava 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" Trnava 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" Trnava 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" Trnava, podnijelo je 2. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/102 - "Lapovci", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

8

3.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Trnava lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/103 "Trnava", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/103 - "Trnava"

1.

Lovačkom društvu "Vepar" Trnava , produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/103 - "Trnava" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-6 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Vepar" Trnava 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" Trnava 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" Trnava 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" Trnava 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" Trnava, podnijelo je 2. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/103 - "Trnava", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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4.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Srndać" Selci Đakovački lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/104 - "Selci Đakovački", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/104 - "Selci Đakovački"

1.

Lovačkom društvu "Srndać" Selci Đakovački , produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/104 - "Selci Đakovački" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj:
2158/1-01-04-06-7 od 25. srpnja 2006. godine.) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31.
ožujka 2026. godine, u površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na
području Osječko-baranjske župaije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Srndać" Selci Đakovački 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 "Srndać" Selci Đakovački 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 "Srndać" Selci Đakovački 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 "Srndać" Selci Đakovački 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.
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Lovačko društvo "Srndać" Selci Đakovački , podnijelo je 11. lipnja 2015. godine pisani
zahtjev kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/104 - "Selci
Đakovački", koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do
31. ožujka 2026. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/104 - "Selci Đakovački" utvrđena je Odlukom o
ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
6/06., 10/08., 5/09. i 6/15.)
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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5.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Đakovo lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/105 "Đakovo", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/105 - "Đakovo"

1.

Lovačkom društvu "Jelen" Đakovo , produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/105 - "Đakovo" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-8 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, u
površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječkobaranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jelen" Đakovo 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" Đakovo 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" Đakovo 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" Đakovo 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.
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Lovačko društvo "Jelen" Đakovo, podnijelo je 28. svibnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/105 - "Đakovo", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine,
pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/105 - "Đakovo" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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6.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Lisica" Gorjani lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/107 "Gorjani", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/107 - "Gorjani"

1.

Lovačkom društvu "Lisica" Gorjani, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/107 - "Gorjani" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-10 od
25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, u
površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječkobaranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Lisica" Gorjani 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 "Lisica" Gorjani 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 "Lisica" Gorjani 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 "Lisica" Gorjani 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.
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Lovačko društvo "Lisica" Gorjani, podnijelo je 9. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/107 - "Gorjani", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/107 - "Gorjani" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

16

7.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Fazan" Potnjani lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/108
- "Potnjani", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/108 - "Potnjani"

1.

Lovačkom društvu "Fazan" Potnjani, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/108 - "Potnjani" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-11 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Fazan" Potnjani 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 "Fazan" Potnjani 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 "Fazan" Potnjani 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 "Fazan" Potnjani 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 "Fazan" Potnjani, podnijelo je 8. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/108 - "Potnjani", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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8.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Sokol" Drenje lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/109 "Drenje", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/109 - "Drenje"

1.

Lovačkom društvu "Sokol" Drenje, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/109 - "Drenje" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-12 od 25.
srpnja 2006. godine, Klasa: 323-01/08-01/7, Urbroj: 2158/1-01-04-09-4 od 5. ožujka 2009.
godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, u površini
utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske
županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Sokol" Drenje 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 "Sokol" Drenje 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 "Sokol" Drenje 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 "Sokol" Drenje 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.
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Lovačko društvo "Sokol" Drenje, podnijelo je 1. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/109 - "Drenje", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/109 - "Drenje" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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9.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Bračevci lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/110
- "Bračevci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/110 - "Bračevci"

1.

Lovačkom društvu "Jelen" Bračevci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/110 - "Bračevci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-13 od
25. srpnja 2006. godine, Klasa: 323-01/09-01/7, Urbroj: 2158/1-01-02-09-4 od 16. studenoga
2009. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, u površini
utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske
županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jelen" Bračevci 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" Bračevci 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" Bračevci 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" Bračevci 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.
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Lovačko društvo "Jelen" Bračevci, podnijelo je 3. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/110 - "Bračevci", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/110 - "Bračevci" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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10.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Lisica" Punitovci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/111 - "Punitovci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/111 - "Punitovci"

1.

Lovačkom društvu "Lisica" Punitovci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/111 - "Punitovci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-14 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Lisica" Punitovci 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 "Lisica" Punitovci 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 "Lisica" Punitovci 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 "Lisica" Punitovci 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 "Lisica" Punitovci, podnijelo je 3. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/111 - "Punitovci", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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11.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci lovozakupnika u zajedničkom
lovištu XIV/112 - "Tomašanci-Ivanovci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/112 - "Tomašanci-Ivanovci"
1.

Lovačkom društvu "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci, produljuje se Ugovor o zakupu prava
lova u zajedničkom lovištu broj: XIV/112 - "Tomašanci-Ivanovci" (Klasa: 323-01/06-01/11,
Urbroj: 2158/1-01-04-06-15 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016.
godine do 31. ožujka 2026. godine, u površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih
lovišta na području Osječko-baranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci 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 "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci 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 "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci 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 "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci 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 "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci, podnijelo je 9. lipnja 2015. godine pisani
zahtjev kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/112 "Tomašanci-Ivanovci", koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016.
godine do 31. ožujka 2026. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
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Površina zajedničkog lovišta broj XIV/112 - "Tomašanci - Ivanovci" utvrđena je Odlukom o
ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
6/06., 10/08., 5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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12.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Jarebica" Viškovci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/113 - "Viškovci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/113 - "Viškovci"

1.

Lovačkom društvu "Jarebica" Viškovci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/113 - "Viškovci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-16 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jarebica" Viškovci 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 "Jarebica" Viškovci 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 "Jarebica" Viškovci 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 "Jarebica" Viškovci 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 "Jarebica" Viškovci, podnijelo je 3. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/113 - "Viškovci", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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13.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Zec" Semeljci lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/114 "Semeljci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/114 - "Semeljci"

1.

Lovačkom društvu "Zec" Semeljci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/114 - "Semeljci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-17 od
25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Zec" Semeljci 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 "Zec" Semeljci 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 "Zec" Semeljci 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 "Zec" Semeljci 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 "Zec" Semeljci, podnijelo je 2. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/114 - "Semeljci", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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14.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Srndać" Kešinci lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/115
- "Kešinci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/115 - "Kešinci"

1.

Lovačkom društvu "Srndać" Kešinci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/115 - "Kešinci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-18 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Srndać" Kešinci 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 "Srndać" Kešinci 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 "Srndać" Kešinci 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 "Srndać" Kešinci 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 "Srndać" Kešinci, podnijelo je 9. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/115 - "Kešinci", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.

31

Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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15.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Orao" Vrbica lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/116 "Vrbica", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/116 - "Vrbica"

1.

Lovačkom društvu "Orao" Vrbica, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/116 - "Vrbica" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-19 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Orao" Vrbica 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 "Orao" Vrbica 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 "Orao" Vrbica 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 "Orao" Vrbica 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 "Orao" Vrbica, podnijelo je 18. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/116 - "Vrbica", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

34

16.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Fazan" Budrovci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/117 - "Budrovci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/117 - "Budrovci"

1.

Lovačkom društvu "Fazan" Budrovci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/117 - "Budrovci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-20 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine, u površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
Osječko-baranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Fazan" Budrovci 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 "Fazan" Budrovci 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 "Fazan" Budrovci 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 "Fazan" Budrovci 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.

35

Lovačko društvo "Fazan" Budrovci, podnijelo je 1. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/117 - "Budrovci", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine,
pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/117 - "Budrovci" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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17.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Jastreb" Piškorevci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/118 - "Piškorevci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/118 - "Piškorevci"

1.

Lovačkom društvu "Jastreb" Piškorevci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/118 - "Piškorevci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/101-04-06-21 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jastreb" Piškorevci 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 "Jastreb" Piškorevci 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 "Jastreb" Piškorevci 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 "Jastreb" Piškorevci 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 "Jastreb" Piškorevci, podnijelo je 1. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/118 - "Piškorevci", koji
ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026.
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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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18.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Fazan" Strizivojna lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/119 - "Strizivojna", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici __________________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/119 - "Strizivojna"

1.

Lovačkom društvu "Fazan" Strizivojna, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/119 - "Strizivojna" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/101-04-06-22 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Fazan" Strizivojna 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 "Fazan" Strizivojna 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 "Fazan" Strizivojna 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 "Fazan" Strizivojna 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 "Fazan" Strizivojna, podnijelo je 1. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/119 - "Strizivojna", koji
ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026.
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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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19.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Jastreb" Josipovac lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/121 - "Josipovac", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/121 - "Josipovac"

1.

Lovačkom društvu "Jastreb" Josipovac, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/121 - "Josipovac" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-24 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jastreb" Josipovac 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 "Jastreb" Josipovac 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 "Jastreb" Josipovac 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 "Jastreb" Josipovac 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 "Jastreb" Josipovac, podnijelo je 2. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/121 - "Josipovac", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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20.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Čepin" Čepin lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/122 "Čepin", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/122 - "Čepin"

1.

Lovačkom društvu "Čepin" Čepin, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/122 - "Čepin" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-25 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, u
površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječkobaranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Čepin" Čepin 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 "Čepin" Čepin 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 "Čepin" Čepin 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 "Čepin" Čepin 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.
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Lovačko društvo "Čepin" Čepin, podnijelo je 2. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/122 - "Čepin", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/122 - "Čepin" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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21.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Jastreb" Čepinski Martinci lovozakupnika u zajedničkom
lovištu XIV/123 - "Čepinski Martinci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/123 - "Čepinski Martinci"

1.

Lovačkom društvu "Jastreb" Čepinski Martinci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/123 - "Čepinski Martinci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj:
2158/1-01-04-06-26 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do
31. ožujka 2026. godine, u površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na
području Osječko-baranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jastreb" Čepinski Martinci 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 "Jastreb" Čepinski Martinci 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 "Jastreb" Čepinski Martinci 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 "Jastreb" Čepinski Martinci 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.
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Lovačko društvo "Jastreb" Čepinski Martinci, podnijelo je 8. lipnja 2015. godine pisani
zahtjev kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/123 "Čepinski Martinci", koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016.
godine do 31. ožujka 2026. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/123 - "Čepinski Martinci" utvrđena je Odlukom o
ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
6/06., 10/08., 5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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22.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Zec" Beketinci lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/124 "Beketinci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/124 - "Beketinci"

1.

Lovačkom društvu "Zec" Beketinci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/124 - "Beketinci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-27 od
25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Zec" Beketinci 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 "Zec" Beketinci 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 "Zec" Beketinci 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 "Zec" Beketinci 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 "Zec" Beketinci, podnijelo je 2. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/124 - "Beketinci", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine,
pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.

47

Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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23.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Kuna" Vuka lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/125 "Vuka", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/125 - "Vuka"

1.

Lovačkom društvu "Kuna" Vuka, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/125 - "Vuka" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-28 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Kuna" Vuka 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 "Kuna" Vuka 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 "Kuna" Vuka 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 "Kuna" Vuka 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 "Kuna" Vuka, podnijelo je 1. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/125 - "Vuka", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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24.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Kobac" Vladislavci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/126 - "Vladislavci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/126 - "Vladislavci"

1.

Lovačkom društvu "Kobac" Vladislavci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/126 - "Vladislavci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/101-04-06-29 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Kobac" Vladislavci 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 "Kobac" Vladislavci 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 "Kobac" Vladislavci 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 "Kobac" Vladislavci 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 "Kobac" Vladislavci, podnijelo je 1. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/126 - "Vladislavci", koji
ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026.
godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.

51

Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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25.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Prepelica" Osijek lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/127 - "Livana", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/127 - "Livana"

1.

Lovačkom društvu "Prepelica" Osijek, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/127 - "Livana" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-30 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Prepelica" Osijek 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 "Prepelica" Osijek 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 "Prepelica" Osijek 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 "Prepelica" Osijek 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 "Prepelica" Osijek, podnijelo je 12. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/127 - "Livana", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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26.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Jarebica" Antunovac lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/128 - "Antunovac", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/128 - "Antunovac"

1.

Lovačkom društvu "Jarebica" Antunovac, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/128 - "Antunovac" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/101-04-06-31 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jarebica" Antunovac 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 "Jarebica" Antunovac 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 "Jarebica" Antunovac 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 "Jarebica" Antunovac 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 "Jarebica" Antunovac, podnijelo je 8. lipnja 2015. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/128 - "Antunovac",
koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

56

27.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Mursa" Osijek lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/132 "Osijek", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/132 - "Osijek"

1.

Lovačkom društvu "Mursa" Osijek, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/132 - "Osijek" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-32 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, u
površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječkobaranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Mursa" Osijek 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 "Mursa" Osijek 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 "Mursa" Osijek 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 "Mursa" Osijek 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.
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Lovačko društvo "Mursa" Osijek, podnijelo je 28. svibnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/132 - "Osijek", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/132 - "Osijek" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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28.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Sokol" Koška lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/138 "Koška", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/138 - "Koška"

1.

Lovačkom društvu "Sokol" Koška, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/138 - "Koška" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-33 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, u
površini utvrđenoj Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječkobaranjske županije.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Sokol" Koška 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 "Sokol" Koška 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 "Sokol" Koška 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 "Sokol" Koška 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.
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Lovačko društvo "Sokol" Koška, podnijelo je 3. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/138 - "Koška", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine, pod
istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.
Površina zajedničkog lovišta broj XIV/138 - "Koška" utvrđena je Odlukom o ustanovljenju
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08.,
5/09. i 6/15.).
Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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29.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Šljuka" Podravska Moslavina lovozakupnika u zajedničkom
lovištu XIV/139 - "Podravska Moslavina", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/139 - "Podravska Moslavina"

1.

Lovačkom društvu "Šljuka" Podravska Moslavina, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova
u zajedničkom lovištu broj: XIV/139 - "Podravska Moslavina" (Klasa: 323-01/06-01/11,
Urbroj: 2158/1-01-04-06-34 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016.
godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Šljuka" Podravska Moslavina 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 "Šljuka" Podravska Moslavina 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 "Šljuka" Podravska Moslavina 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 "Šljuka" Podravska Moslavina 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 "Šljuka" Podravska Moslavina, podnijelo je 3. lipnja 2015. godine pisani
zahtjev kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/139 "Podravska Moslavina", koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016.
godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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30.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Vidra" Donji Miholjac lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/140 - "Donji Miholjac", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/140 - "Donji Miholjac"

1.

Lovačkom društvu "Vidra" Donji Miholjac, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/140 - "Donji Miholjac" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj:
2158/1-01-04-06-35 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do
31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Vidra" Donji Miholjac 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 "Vidra" Donji Miholjac 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 "Vidra" Donji Miholjac 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 "Vidra" Donji Miholjac 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 "Vidra" Donji Miholjac, podnijelo je 8. lipnja 2015. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/140 - "Donji
Miholjac", koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31.
ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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31.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Sokol" Magadenovac lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/142 - "Magadenovac", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/142 - "Magadenovac"

1.

Lovačkom društvu "Sokol" Magadenovac, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/142 - "Magadenovac" (Klasa: 323-01/06-01/19, Urbroj:
2158/1-01-04-06-4 od 23. studenoga 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do
31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Sokol" Magadenovac 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 "Sokol" Magadenovac 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 "Sokol" Magadenovac 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 "Sokol" Magadenovac 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 "Sokol" Magadenovac, podnijelo je 19. lipnja 2015. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/142 - "Magadenovac",
koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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32.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Fazan" Podgajci Podravski lovozakupnika u zajedničkom
lovištu XIV/143 - "Podgajci Podravski", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/143 - "Podgajci Podravski"
1.

Lovačkom društvu "Fazan" Podgajci Podravski, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/143 - "Podgajci Podravski" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj:
2158/1-01-04-06-37 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do
31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Fazan" Podgajci Podravski 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 "Fazan" Podgajci Podravski 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 "Fazan" Podgajci Podravski 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 "Fazan" Podgajci Podravski 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 "Fazan" Podgajci Podravski, podnijelo je 8. lipnja 2015. godine pisani
zahtjev kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/143 "Podgajci Podravski", koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016.
godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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33.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Belišće lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/144 "Belišće", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/144 - "Belišće"

1.

Lovačkom društvu "Vepar" Belišće, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/144 - "Belišće" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-38 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Vepar" Belišće 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" Belišće 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" Belišće 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" Belišće 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" Belišće, podnijelo je 8. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/144 - "Belišće", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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34.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Zelčin lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/145 "Zelčin", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/145 - "Zelčin"

1.

Lovačkom društvu "Jelen" Zelčin, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/145 - "Zelčin" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-39 od 25.
srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jelen" Zelčin 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" Zelčin 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" Zelčin 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" Zelčin 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" Zelčin, podnijelo je 19. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/145 - "Zelčin", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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35.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Šljuka" Valpovo lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/146
- "Valpovo", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/146 - "Valpovo"

1.

Lovačkom društvu "Šljuka" Valpovo, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/146 - "Valpovo" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-40 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Šljuka" Valpovo 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 "Šljuka" Valpovo 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 "Šljuka" Valpovo 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 "Šljuka" Valpovo 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 "Šljuka" Valpovo, podnijelo je 9. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/146 - "Valpovo", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević

74

36.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Ladimirevci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/147 - "Ladimirevci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici _______________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/147 - "Ladimirevci"

1.

Lovačkom društvu "Srnjak" Ladimirevci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/147 - "Ladimirevci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/101-04-06-41 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Srnjak" Ladimirevci 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" Ladimirevci 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" Ladimirevci 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" Ladimirevci 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" Ladimirevci, podnijelo je 1. srpnja 2015. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/147 - "Ladimirevci",
koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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37.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Fazan" Bizovac lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/148
- "Bizovac", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/148 - "Bizovac"

1.

Lovačkom društvu "Fazan" Bizovac, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/148 - "Bizovac" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-42 od
25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Fazan" Bizovac 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 "Fazan" Bizovac 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 "Fazan" Bizovac 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 "Fazan" Bizovac 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 "Fazan" Bizovac, podnijelo je 10. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/148 - "Bizovac", koji ističe 31.
ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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38.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Lug" Habjanovci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/149 - "Habjanovci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/149 - "Habjanovci"

1.

Lovačkom društvu "Lug" Habjanovci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/149 - "Habjanovci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/101-04-06-43 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Lug" Habjanovci 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 "Lug" Habjanovci 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 "Lug" Habjanovci 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 "Lug" Habjanovci 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 "Lug" Habjanovci, podnijelo je 28. svibnja 2015. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/149 - "Habjanovci",
koji ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.

79

Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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39.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Prepelica" Šag-Nard lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/150 - "Šag-Nard", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici __________________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/150 - "Šag-Nard"

1.

Lovačkom društvu "Prepelica" Šag-Nard, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/150 - "Šag-Nard" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-44 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Prepelica" Šag-Nard 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 "Prepelica" Šag-Nard 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 "Prepelica" Šag-Nard 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 "Prepelica" Šag-Nard 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 "Prepelica" Šag-Nard, podnijelo je 3. lipnja 2015. godine pisani zahtjev
kojim je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/150 - "Šag-Nard", koji
ističe 31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026.
godine, pod istim uvjetima pod kojima je bio sklopljen dosadašnji ugovor.

81

Uvidom u računovodstvenu evidenciju Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske
županije i pribavljenu suglasnost Ministarstva na podneseni zahtjev, Klasa: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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40.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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 "Jastreb" Petrijevci lovozakupnika u zajedničkom lovištu
XIV/151 - "Petrijevci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici _________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/151 - "Petrijevci"

1.

Lovačkom društvu "Jastreb" Petrijevci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/151 - "Petrijevci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-0104-06-45 od 25. srpnja 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jastreb" Petrijevci 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 "Jastreb" Petrijevci 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 "Jastreb" Petrijevci 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 "Jastreb" Petrijevci 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 "Jastreb" Petrijevci, podnijelo je 1. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim
je zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/151 - "Petrijevci", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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41.
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.) 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" Marijanci lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/186
- "Marijanci", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ______ sjednici ________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/186 - "Marijanci"

1.

Lovačkom društvu "Jelen" Marijanci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/186 - "Marijanci" (Klasa: 323-01/06-01/19, Urbroj: 2158/1-0104-06-5 od 23. studenoga 2006. godine) za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka
2026. godine.

2.

Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Jelen" Marijanci 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" Marijanci 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" Marijanci 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" Marijanci 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" Marijanci, podnijelo je 3. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/186 - "Marijanci", koji ističe
31. ožujka 2016. godine, produlji za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. 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: 323-01/15-02/165, Urbroj:
525-11/1349-15-2 od 5. studenoga 2015. 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 pred
Upravnim sudom u Osijeku u roku 30 dana od dana primitka ovoga Rješenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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