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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
PRODULJENJU UGOVORA O
ZAKUPU PRAVA LOVA U
ZAJEDNIČKIM LOVIŠTIMA
XIV/106 - "SATNICA ĐAKOVAČKA
I XIV/141 - "GOLINCI"
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.
Lovačka društva koja su podnijela zahtjeve, 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.
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 divljači 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.
Međutim 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.
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.
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Ministarstvo je dostavilo svoju 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. Iz navedene prethodne
suglasnosti je vidljivo da su odbili dati prethodnu suglasnost na produljenje ugovora o zakupu prava
lova u zajedničkom lovištu XIV/106 - "Satnica Đakovačka" i XIV/141 - "Golinci" iz razloga
podnesenih optužnih prijedloga protiv lovačkih društava "Fazan" Satnica Đakovačka i "Kobac"
Golinci, nadležnom prekršajnom sudu.
Postupajući po prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 30.
stavak 4. Zakona o lovstvu, a koje su podnijela pojedina lovačka društava s područja Republike
Hrvatske, Ustavni sud je dana 9. veljače 2016. godine donio Odluku, broj U-I3676/2015, U-I3700/2015, U-I.3873/2015. U-I-3977/2015, U-I-4146/2015, U-I-4375/2015, U-I-337/2016 I U-I376/2016, kojom je utvrđeno da se ukida članak 30. stavak 4. Zakona o lovstvu ("Narodne novine"
broj 140/05, 75/09. i 14/14.) u dijelu koji glasi "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. točka 6., 7., 10., 11., 12., 13. ovoga Zakona".
U svom obrazloženju Odluke, Ustavni sud navodi da presumpcija nedužnosti iz članka 28.
Ustava zakonom je propisana kao temeljna odrednica prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj, te da
sve dok u Republici Hrvatskoj je na snazi takva opće zakonska odredba o naravi prekršaja, učinci
optužnog prijedloga za prekršaj ne smiju biti izjednačeni s pravnim učincima pravomoćne sudske
odluke o dokazanoj krivnji lovozakupnika za počinjeni prekršaj.
Slijedom navedenog osporeni zakonski uvjet za zabranu produljenja ugovora o zakupu
zajedničkih lovišta, propisan člankom 30. stavak 4. Zakona o lovstvu nije suglasan s člankom 28.
Ustava koji propisuje da je svatko nedužan i nitko se ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu
se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.
Budući da su navedenom Odlukom Ustavnog suda ukinute odredbe Zakona o lovstvu temeljem
kojih je Ministarstvo poljoprivrede navedenim lovačkim društvima uskratilo svoju suglasnost, stvoreni
su uvjeti da nadležno Ministarstvo navedenim lovačkim društvima da prethodnu suglasnost na
produljenje ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima koja su imali u zakupu temeljem
zaključenih ugovora.
Ukoliko Ministarstvo poljoprivrede postupajući prema Odluci Ustavnog suda navedenim
lovačkim društvima da prethodnu suglasnost za produljenje ugovora o zakupu zajedničkih lovišta
XIV/106 - "Satnica Đakovačka i XIV/141 - "Golinci", s navedenim lovačkim društvima moći će se
zaključiti ugovori o produljenju prava lova u navedenim zajedničkim lovištima.
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 "Fazan" Satnica Đakovačka lovozakupnika u zajedničkom
lovištu XIV/106 - "Satnica Đakovačka", 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/106 - "Satnica Đakovačka"
1.

Lovačkom društvu "Fazan" Satnica Đakovačka, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj: XIV/106 - "Satnica Đakovačka" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj:
2158/1-01-04-06-9 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" Satnica Đakovačka 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" Satnica Đakovačka 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" Satnica Đakovačka 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" Satnica Đakovačka 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.

6.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom davanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede sukladno
članku 30. stavak 4. Zakona o lovstvu.
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.

3

Lovačko društvo "Fazan" Satnica Đakovačka, 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/106 - "Satnica Đakovačka" 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 "Kobac" Golinci lovozakupnika u zajedničkom lovištu XIV/141
- "Golinci ", 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/141 - "Golinci"
1.

Lovačkom društvu Kobac" Golinci, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom
lovištu broj: XIV/141 - "Golinci" (Klasa: 323-01/06-01/11, Urbroj: 2158/1-01-04-06-36 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" Golinci 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" Golinci 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" Golinci 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" Golinci 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.

6.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom davanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede sukladno
članku 30. stavak 4. Zakona o lovstvu.
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" Golinci, podnijelo je 2. lipnja 2015. godine pisani zahtjev kojim je
zatražilo da se ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu XIV/141 - "Golinci", 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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