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a)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPISIVANJU
JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP
ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA XIV/106 - "SATNICA
ĐAKOVAČKA", XIV/141 -"GOLINCI" I XIV/159 "ZMAJEVAC"

b)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU KOMISIJE
ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA
DAVANJE U ZAKUP ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA
XIV/106 - "SATNICA ĐAKOVAČKA", XIV/141 "GOLINCI" I XIV/159 - "ZMAJEVAC" I
IMENOVANJU NJEZINIH ČLANOVA

Na području Osječko-baranjske županije je Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije
ustanovljeno ukupno 86 zajedničkih lovišta. Tijekom 2006. godine za dio lovišta su zaključeni ugovori
o produljenju ugovora o zakupu prava lova na desetogodišnji period važenja lovnogospodarske
osnove od 1. travnja 2006. do 31. ožujka 2016. godine.
Lovačka društva s područja lovnih ureda: Đakovo, Osijek, Donji Miholjac i Valpovo, a kojima
ističu ugovori o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije
podnijela su zahtjeve za produljenje istih ugovora na isti rok na koji su bili zaključeni važeći ugovori.
Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09.,
153/09. i 14/14.) 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.
Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva lovačkih društava za produljenjem ugovora
i pregleda potrebite dokumentacije, koju su lovačka društva uz zahtjeve dostavila 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: 323-01/1501/103, Urbroj: 2158/1-01-12-15-1 od 28. srpnja 2015. godine, Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za
produljenje ugovora za 43 lovačka društva radi davanja prethodne suglasnosti na podnesene zahtjeve,
dok za jedno lovište zahtjev nije podnesen.
Ministarstvo je dalo prethodne suglasnosti za 41 lovište 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 uskratilo svoju suglasnost za dva lovišta i to:
LD "Fazan" Đakovačka Satnica za zajedničko lovište broj XIV/106 - "Satnica Đakovačka",
LD "Kobac" Golinci za zajedničko lovište broj XIV/141 - "Golinci".
Za prethodno navedena dva lovačka društva u provedbi nadzora od strane Lovne inspekcije
utvrđeni su prekršaji radi kojih nisu dobili Prethodnu suglasnost:
-

Navedeni prekršaji se odnose na:
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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Kako predmetnim lovačkim društvima s danom 31. ožujkom 2016. godine ističe desetogodišnji
ugovor o zakupu prava lova potrebno je sukladno članku 29. Zakona provesti postupak davanja
lovišta u zakup.
Također je potrebno provesti postupak javnog natječaja za davanje u zakup lovišta XIV/159
"Zmajevac" iz razloga stečaja Lovačkog društva "Trčka" Zmajevac. Lovačko društvo "Trčka"
Zmajevac imalo je u zakupu zajedničko lovište broj XIV/159 - "Zmajevac" u razdoblje od 1. travnja
2010. godine do 31. ožujka 2020. godine temeljem Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava
lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 - "Zmajevac" ("Županijski glasnik" broj 1/10.), te je temeljem
Rješenja zaključen 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.
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. studenoga
2015. godine iz razloga što je navedeno lovačko društvo imalo evidentirana neizvršena plaćanje u
neprekinutom razdoblju od 740 dana u ukupnom iznosu od 40.586,15 kuna s kamatama i naknadom
Financijskoj agenciji.
Sukladno navedenom Trgovački sud u Osijeku dana 17. studenoga 2015. godine objavio je na
e-oglasnoj ploči Oglas kojim je pozvao ovlaštenu osobu za zastupanje dužnika, kao i vjerovnike
dužnika da predlože otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom. 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.
Postupajući u skladu s člankom 32. i člankom 28. Zakona Skupština Osječko-baranjske
županije je donijela Rješenje o prestanku zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 "Zmajevac".
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o ustanovljenju zajedničkih lovišta
na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08., 5/09. i 6/15.), kojom
su ustanovljena zajednička lovišta, propisani postupci i uvjeti za davanje lovišta u zakup, vrijeme na
koje se sklapa ugovor o zakupu i određene mjere za sprječavanje štete od divljači.
Zajedničko lovište može se dati u zakup pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem na području
Republike Hrvatske na 10 lovnih godina putem javnog natječaja. Članak 29. stavak 3. Zakona
propisuje kako javni natječaj provodi komisija nadležnog tijela županije koje je ustanovilo zajedničko
lovište. Komisiju za provedbu javnog natječaja osniva i njezine članove imenuje Skupština Županije,
što je člankom 93. Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta i propisano.
Komisija provodi natječaj i nakon razmatranja pristiglih ponuda podnosi Skupštini Županije
prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta, a koja donosi odluku o
davanju lovišta u zakup. Najpovoljnija ponuda je ona kojom je ponuđena najviša lovozakupnina.
Sukladno navedenom predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka i
Rješenja u tekstu koji glasi:
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a)
Temeljem članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09.,
153/09. i 14/14.), članka 91. stavak 1. Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08., 5/09. i 6/15.) 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

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja
za davanje u zakup zajedničkih
lovišta XIV/106 - "Satnica
Đakovačka", XIV/141 - "Golinci"
i XIV/159 - "Zmajevac"
I.
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Osječkobaranjske županije pod uvjetima utvrđenim Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
Osječko-baranjske županije na 10 lovnih godina i to zajedničkih lovišta broj:
XIV/106 - "Satnica Đakovačka", površina lovišta 1.771 hektara s početnom cijenom godišnje
lovozakupnine od 11.350,00 kuna,
XIV/141 - "Golinci", površina lovišta 4.172 hektara s početnom cijenom godišnje
lovozakupnine od 50.200,00 kuna,
XIV/159 - "Zmajevac", površina lovišta 3.193 hektara s početnom cijenom godišnje
lovozakupnine od 41.000,00 kuna.
II.
Postupak provedbe javnog natječaja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za
davanje u zakup zajedničkih lovišta iz točke I. ovoga Zaključka.
Komisija podnosi Skupštini Županije prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za
zakup lovišta.
III.
Javni natječaj bit će objavljen u "Glasu Slavonije" i na internetskim stranicama Županije.
IV.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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b)
Temeljem članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09.,
153/09. i 14/14.), članka 93. Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08., 5/09. i 6/15.) 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 osnivanju Komisije za provedbu
javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica
Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i
IV/159 - "Zmajevac" i imenovanju
njezinih članova
I.
Ovim Rješenjem osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac" (u
daljnjem tekstu: Komisija).
II.
Komisija priprema, provodi javni natječaj, te podnosi Skupštini Županije prijedlog odluke o
izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkih lovišta iz prethodne točke ovoga Rješenja.
Komisiju čine predsjednik i četiri člana.
III.
U Komisiju se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

dr.sc. Željko Kraljičak, za predsjednika,
Davor Slivka,
Zlatko Stolnik,
Željko Marman,
Ilija Pranjić, za članove.
IV.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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