REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

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

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

Osijek, veljače 2016.

Temeljem članka 55a. stavak 2 točka 1. 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.), Župan
Osječko-baranjske županije donio je 26. veljače 2016. godine

ZAKLJUČAK
o dopuni prijedloga Zaključka o
raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica
Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i
XIV/159 - "Zmajevac"

Župan predlaže Skupštini da razmotri prijedlog i donese Zaključak o raspisivanju javnog
natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci"
i XIV/159 - "Zmajevac", u tekstu predloženom Skupštini uz dopunu stavkom 2. u točki I. koji u
prijedlogu glasi:
"Javni natječaj iz prethodnog stavka za zajednička lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka"i
XIV/141 - "Golinci" provesti će se ukoliko nadležno Ministarstvo uskrati prethodnu suglasnost na
produljenje ugovora o zakupu navedenih lovišta."

Klasa: 323-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-02-16-10
Osijek, 26. veljače 2016.

Župan
dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r.

OBRAZLOŽENJE

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.
Postupajući po prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom člnaka 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 14/04.) 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.
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Slijedom navedenog osporeni zakonski uvijet 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 dijelo dok
mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.
Budući da su navedenom Odlukom Ustanog 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 imaju 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", neće postojati više razlozi za raspisivanje
javnog natječaja za davanje u zakup tih lovišta.
Sukladno navedenom predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka o
raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka",
XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac", nadopunjen Zaključkom Župana od 26. veljače 2016.
godine.

2

