REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG RJEŠENJA O
PRESTANKU ZAKUPA PRAVA
LOVA U ZAJEDNIČKOM LOVIŠTU
BROJ XIV/159 - "ZMAJEVAC"

Materijal pripremljen u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i
ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

Osijek, veljače 2016.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O
PRESTANKU ZAKUPA PRAVA
LOVA U ZAJEDNIČKOM LOVIŠTU
BROJ XIV/159 - "ZMAJEVAC"
Gospodarenje lovištem i divljači uređeno je Zakonom o lovstvu ("Narodne novine" broj
140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.). Člankom 5. Zakona o lovstvu (u daljnjem tekstu: Zakona) propisano
je da pravo lova stječe: vlasnik, ustanovljenjem lovišta na vlastitom zemljištu i druga pravna ili fizička
osoba, koncesijom državnog lovišta, odnosno zakupom državnog, zajedničkog ili privatnog lovišta.
Prema članka 30. stavak 4. Zakona ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu može
se na zahtjev lovozakupnika produljiti za isto razdoblje, uz prethodnu suglasnost nadležnog
Ministarstva na podneseni zahtjev, pod uvjetima utvrđenim Zakonom. Odluku o produljenju ugovora
donosi Skupština Županije, kao nadležno tijelo utvrđeno Zakonom sukladno članku 30. stavak 5.
Zakona.
Lovačko društvo "Trčka" Zmajevac imalo je u zakupu pravo lova u zajedničkom lovištu broj
XIV/159 - "Zmajevac" u razdoblje od 1. travnja 2003. godine do 31. ožujka 2010. godine temeljem
Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 - "Zmajevac", Klasa: 323-01/0301/19, Urbroj: 2158/1-01-16-03-2 od 26. veljače 2003. godine. Budući da je zakup prava lova u
navedenom zajedničkom lovištu isticao 31. ožujka 2010. godine Lovačko društvo "Trčka" Zmajevac
sukladno Zakonu podnijelo je zahtjev za produljenje prava lova u navedenom zajedničkom lovištu za
isto razdoblje.
Sukladno navedenim zakonskim odredbama, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je
Rješenje o produljenju Ugovora o zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 "Zmajevac" ("Županijski glasnik" broj 1/10.), a kojim je Lovačkom društvu "Trčka" Zmajevac
produljeno pravo lova na isti rok, odnosno na novih deset lovnih godina. Temeljem navedenog
Rješenja zaključen je Ugovor o produljenju zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj: XIV/159 "Zmajevac", klasa: 323-01/10-01/5, Urbroj: 2158/1-01-02-10-17 od 22. travnja 2010. godine za
razdoblje od 1. travnja 2010. godine do 31. ožujka 2020. godine.
Financijska agencija, Podružnica Osijek temeljem članka 444. stavak 1. Stečajnog zakona
("Narodne novine" broj 71/15.) podnijela je Trgovačkom sudu u Osijeku Zahtjev za provedbu
skraćenog stečajnog postupka, Klasa: 110-07/15-01/04, Urbroj: 04-06-15-12845 od 13. studenog
2015. godine. Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka podnesen je za dužnika Lovačko
društvo "Trčka" Zmajevac kojem je na dan 1. rujna 2015. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za
plaćanje evidentirana neizvršena osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 740 dana u
ukupnom iznosu od 40.586,15 kuna s kamatama i naknadom Financijskoj agenciji. Iz navedenog
Zahtjeva je vidljivo da dužnik nema zaposlenih i da ima otvoren račun u Hrvatskoj poštanskoj banci.
Trgovački sud u Osijeku dana 17. studenog 2015. godine objavio je na e-oglasnoj ploči Oglas
kojim je utvrdio ukupan dug dužnika Lovačkog društva "Trčka" Zmajevac, pozvao ovlaštenu osobu za
zastupanje dužnika, odnosno predsjednika udruge da u roku od 15 dana od objave na e-oglasnoj ploči
podnese pokazni popis imovine i obveza dužnika. Također su navedenim Oglasom pozvani i svi
vjerovnici dužnika da u roku od 45 dana od dana njegove objave na e-oglasnoj ploči predlože
otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom i da uplate predujam za pokriće troškova toga postupka.
U točki IV. Oglasa utvrđeno je da ukoliko dužnik, odnosno vjerovnici ne postupe u rokovima
kako je navedeno, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog
stečajnog postupka uz primjenu odredbi članka 132. i 133. te članka 286. do 292. Stečajnog zakona.
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Budući da osoba ovlaštena za zastupanje dužnika, kao ni vjerovnici, nisu postupili u smislu
članka 132., te 430. i 431. Stečajnog zakona Trgovački sud u Osijeku Rješenjem St-1076/15-4 od 31.
prosinca 2015. godine otvorio je i zaključio stečajni postupak nad dužnikom Lovačkim društvom
"Trčka" Zmajevac. Navedenim Rješenjem određena je i stečajna upraviteljica.
Prema podacima stečajne sutkinje u ovom stečajnom predmetu, Lovačko društvo "Trčka"
Zmajevac postupilo je prema pouci o pravnom lijeku odnosno podnijelo je žalbu Visokom trgovačkom
sudu Republike Hrvatske.
Člankom 32. Zakona je propisano da u slučaju stečaja ili likvidacije pravne osobe koja ima
lovište u zakupu, nadležno tijelo, odnosno Skupština Županije, dužno je postupiti sukladno članku 28.
Zakona. Navedenim člankom je propisano da se u slučaju proglašenja stečaja ili likvidacije raskida
ugovor na način i pod uvjetima propisanim Zakonom, te se mora provesti postupak davanja lovišta u
zakup. Davanje zajedničkog lovišta u zakup propisan je člankom 29. Zakona, kojim je propisan javni
natječaj, a provodi ga Komisija za provedbu javnog natječaja.
U zajedničkom lovištu do zakupa lovišta zabranjen je lov divljači i prema članku 31. stavak 3.
Zakona na tim površinama se provode mjere uzgoja i zaštite divljači, a koje provodi pravna ili fizička
osoba prema rješenju nadležnog upravnog tijela Županije, odnosno prema rješenju Upravnog odjela
za poljoprivredu i ruralni razvoj u čijoj nadležnosti je lovstvo.
Prema članku 34. stavak 1. Zakona u slučaju kada se otkazuje ili raskida ugovor o zakupu
lovišta, stanje lovišta i provođenje lovnogospodarske osnove utvrđuje stručna komisija koju će
imenovati župan.
Sukladno prethodno navedenom predlaže Skupštini donošenje Rješenja u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 28. i 32. 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.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici __________________________ 2016. godine

RJEŠENJE
o prestanku zakupa prava
lova u zajedničkom lovištu broj
XIV/159 - "Zmajevac"
1.

Prestaje zakup prava lova Lovačkom društvu "Trčka" Zmajevac, kao lovozakupniku, u
zajedničkom lovištu broj XIV/159 - "Zmajevac" iz razloga proglašenja stečajnog postupka nad
lovozakupnikom.

2.

Ugovor o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 - "Zmajevac",
Klasa: 323-01/10-01/5, Urbroj: 2158/1-01-02-10-17, zaključen 22. travnja 2010. godine s
Lovačkim društvom "Trčka" Zmajevac, jednostrano se raskida iz razloga navedenog u
prethodnoj točki ovoga Rješenja.

3.

Zadužuje se Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije da do
okončanja postupka javnog natječaja za zakup predmetnog lovišta donese potrebne akte o
provođenju mjera uzgoja i zaštite divljači temeljem 31. stavak 3. Zakona o lovstvu.
Obrazloženje

Temeljem Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu
XIV/159 - "Zmajevac" ("Županijski glasnik" broj 1/10.), s Lovačkim društvom "Trčka" Zmajevac, kao
lovozakupnikom, zaključen je Ugovor o produljenju zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XIV/159 - "Zmajevac", klasa: 323-01/10-01/5, Urbroj: 2158/1-01-02-10-17 od 22. travnja 2010.
godine, kojim je lovozakupniku za razdoblje od 1. travnja 2010. godine do 31. ožujka 2020. godine
produljen zakup po Ugovoru o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 - "Zmajevac",
Klasa: 323-01/03-01/19, Urbroj: 2158/1-01-16-03-2 od 26. veljače 2003. godine, koji je bio sklopljen
za prethodno desetogodišnje razdoblje (od 1. travnja 2003. do 31. ožujka 2010. godine).
Financijska agencija, Podružnica Osijek temeljem članka 444. stavak 1. Stečajnog zakona
("Narodne novine" broj 71/15.) podnijela je Trgovačkim sudom u Osijeku Zahtjev za provedbu
skraćenog stečajnog postupka, Klasa: 110-07/15-01/04, Urbroj: 04-06-15-12845 od 13. studenog
2015. godine. Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka podnesen je za Lovačko društvo
"Trčka" Zmajevac, kao dužnika kojem je na dan 1. rujna 2015. godine u Očevidniku redoslijeda
osnova za plaćanje evidentirano neizvršeno plaćanje u neprekinutom razdoblju od 740 dana u
ukupnom iznosu od 40.586,15 kuna s kamatama i naknadom Financijskoj agenciji. Iz navedenog
Zahtjeva je vidljivo da dužnik nema zaposlenih i da ima otvoren račun u Hrvatskoj poštanskoj banci.
Trgovački sud u Osijeku dana 17. studenog 2015. godine objavio je na e-oglasnoj ploči Oglas
kojim je utvrdio ukupan dug dužnika Lovačkog društva "Trčka" Zmajevac, pozvao ovlaštenu osobu za
zastupanje dužnika, odnosno predsjednika udruge da u roku od 15 dana od objave na e-oglasnoj ploči
podnese pokazni popis imovine i obveza dužnika. Također su navedenim Oglasom pozvani i svi
vjerovnici dužnika da u roku od 45 dana od dana njegove objave na e-oglasnoj ploči predlože
otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom i da uplate predujam za pokriće troškova toga postupka. U
točki IV. Oglasa utvrđeno je da ukoliko dužnik, odnosno vjerovnici ne postupe u rokovima kako je
navedeno, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog
postupka uz primjenu odredbi članka 132. i 133. te članka 286. do 292. Stečajnog zakona.
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Budući da osoba ovlaštena za zastupanje dužnika, kao ni vjerovnici nisu postupili u smislu
članka 132., te 430. i 431. Stečajnog zakona, Trgovački sud u Osijeku Rješenjem St-1076/15-4 od 31.
prosinca 2015. godine je otvorio i zaključio stečajni postupak nad dužnikom Lovačkim društvom
"Trčka" Zmajevac. Navedenim Rješenjem određena je i stečajna upraviteljica.
Člankom 32. Zakona propisano je da u slučaju stečaja ili likvidacije pravne osobe koja ima
lovište u zakupu, nadležno tijelo, odnosno u ovom slučaju Skupština Županije, dužno je postupiti
sukladno članku 28. Zakona. Navedeni članak propisuje da se u slučaju proglašenja stečaja ili
likvidacije raskida ugovor na način i pod uvjetima propisanim Zakonom, te se mora provesti postupak
davanja lovišta u zakup. Davanje zajedničkog lovišta u zakup propisan je člankom 29. Zakona, kojim
je predviđen javni natječaj, a provodi ga Komisija za provedbu javnog natječaja.
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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