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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMA UNAPRJEĐENJA 

LOVSTVA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

U RAZDOBLJU 2016. - 2020. GODINE 

ZA 2017. GODINU 
 
 

I. UVOD 
 

Članak 15. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09., 14/04., 21/16., 41/16., 

67/16. i 62/17.), propisuje način ustanovljavanja državnih lovišta koja ustanovljava nadležno 

Ministarstvo. Na području Županije su ustanovljena 24 državna lovišta. 

 

Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o lovstvu, na površinama zemljišta na kojima nisu 

ustanovljena vlastita lovišta ustanovljuju se zajednička lovišta.  Stavak 2. istoga članka propisuje kako 

zajednička lovišta ustanovljava i izmjenu granica provodi odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta 

nadležno tijelo na području kojega se nalaze površine zemljišta, na prijedlog stručne komisije i uz 

prethodnu suglasnost Ministarstva.  

 

Skupština Osječko-baranjske županije je Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta 

("Županijski glasnik" broj 6/06. 10/08., 5/09., 6/15. i 3/16.) ustanovila 85 zajedničkih lovišta. Sva su 

lovišta u zakupu prava lova domicilnih lovačkih društava. Ugovor o zakupu prava lova se sklapa na 

rok od deset godina. 

 

Za Koncesiju prava lova i zakup prava lova plaća se propisana naknada, a raspored sredstava 

je propisan člankom 27. stavkom 1. Zakona kako slijedi:  

 

1. 50% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je 

obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina, 

2. 30% sredstava u Proračun, 

3. 10% sredstava u Proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona, 

4. 10% sredstava na račun županije za provedbu Zakona.  

 

 

II. PROGRAM UNAPRJEĐENJA LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 

Radi stvaranja uvjeta za nastavak unaprjeđenja stanja u lovištima na području Osječko-

baranjske županije, iz dijela sredstava ostvarenih temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o lovstvu, a  

koja vlasnici zemljišta bez prava lova nisu potraživali u roku godinu dana, Županija ta sredstva koristi 

za razvoj i unaprjeđenje lovstva. Sukladno tome Skupština Osječko-baranjske županije je donijela 

Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 

2/16. 3/16., 2/17. i 14/17.) (u daljnjem tekstu: Program) u razdoblju 2016. - 2020. godine koji 

obuhvaća projekte koji će se provoditi tijekom razdoblja važenja Programa. 

 

Cilj donošenja ovoga Programa je korisnicima potpora olakšati provedbu potrebnih aktivnosti 

i zahvata koji su neophodni u gospodarenju lovištima i s divljači (povećanje brojnog stanja divljači, 

popravljanje starosne, spolne, dobne i trofejne strukture divljači, popravljanje stanišnih uvjeta za 

divljač i dr.), a kojim se doprinosi razvoju i unaprjeđenju lovstva na području Osječko-baranjske 

županije. 
 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o potporama za unaprjeđenje lovstva 

na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/14., 2/16., 3/16., 2/17. i 14/17.) 

(u daljnjem tekstu: Odluka) temeljem Programa o unaprjeđenju lovstva na području Osječko-baranjske 

županije, kao planskom dokumentu.  
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Navedenom Odlukom uređeni su uvjeti, način i postupak dodjele nepovratnih sredstava iz 

Proračuna Osječko-baranjske županije u projekte koji imaju za cilj unaprjeđenje lovstva na području 

Osječko-baranjske županije. Pravo na potpore podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz 

Proračuna Osječko-baranjske županije osiguranih za svaku godinu provedbe Programa. 

 

Potpora se dodijeljuje za projekte koji imaju za cilj unaprjeđenje lovstva: 

1. Opremanje hladnjača za prihvat mesa, 

2. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač, 

3. Razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma, 

4. Unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači, 

5. Ozakonjenje lovačkih kuća, 

6. Sudjelovanje na manifestacijama, 

7. Unošenje divljači u zajednička lovišta, 

8. Zaštita šuma od divljači, 

9. Pokriće troškova isplate šteta od divljači, 

10. Pokriće troškova police osiguranja lovišta. 

 

Postupak dodjele potpore 

 

Postupak dodjele potpore provodi se temeljem javnih poziva koji se objavljuje za svaki 

projekt na Internet stranici Županije. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u 

proračunu Županije za ovu namjenu, a najkasnije do 31. listopada za tekuću godinu. Postupak dodjele 

potpore sukladno Odluci provodi Povjerenstvo za potpore za unaprjeđenje lovstva na području 

Županije, koje je svojim Rješenjem imenovao Župan Osječko-baranjske županije. Povjerenstvo 

predlaže Županu prijedlog iznosa za dodjelu potpore. 

 

Sukladno Odluci, Povjerenstvo je objavilo:  

- 1. veljače 2017. godine na Internet stranici Županije javne pozive za prikupljanje zahtjeva za 

dodjelu potpora za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije i to za 

sljedeće mjere: opremanje hladnjača za prihvat mesa, kupovina zemljišta za osnivanje remiza 

za divljač, razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma, unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava 

opreme za sprječavanje šteta od divljači, ozakonjenje lovačkih kuća, sudjelovanje na 

manifestacijama, 

- 20. ožujka 2017. javne pozive za dodjelu potpore za unošenje divljači u zajednička lovišta, 

zaštitu šuma od divljači  i pokriće troškova isplate šteta od divljači. 

 

Projekti za unaprjeđenje lovstva 

 

1. Opremanje hladnjača za prihvat mesa 

 

Zakonom o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13. i 148/13.) propisano je da divljač 

nakon odstrjela podliježe (njihovi trupovi i dijelovi trupa i meso) veterinarsko - zdravstvenom 

pregledu i kontroli. Ovlaštenik prava lova obvezan je odstrijeljenu divljač prijaviti nadležnoj 

ovlaštenoj organizaciji u roku 12 sati nakon odstrjela radi obavljanja pregleda i kontrole. Veterinarsko-

zdravstvenim pregledom i kontrolom utvrđuje se zdravstvena ispravnost proizvoda životinjskog 

podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, koji se potom obilježavaju na propisani način. Objekti za 

rasijecanje, obradu mesa divljači i hlađenje moraju udovoljavati propisanim veterinarsko - 

zdravstvenim uvjetima. 

 

Lovačka društva koja su lovozakupnici zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske 

županije teško mogu ispoštovati zakonske odredbama zbog nedostatka financijskih sredstava. Da bi 

lovačka društva mogla postupati prema navedenom moraju imati svoje prostorije za hlađenje, 

rasijecanje i skladištenje mesa, u kojima bi se meso nalazilo dok se ne naprave kontrole. Za to bi bilo 

potrebno investirati u objekte i opremu, međutim za te investicije društva nemaju potrebna financijska 

sredstva. 
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Kroz ovu mjeru aktivnost za koju se dodjeljuje potpora je za nabavku rashladnih uređaja za 

opremanje hladnjače. Korisnik je dužan osigurati građevinski objekt za smještaj hladnjače, te 

financijska sredstva za radove na njenom postavljanju i puštanju u rad. 

 

Intenzitet potpore iznosi 50% od ukupne vrijednosti ulaganja, a najviši iznos je 50.000,00 

kuna po zahtjevu. U programskom razdoblju od 2005. - 2010. godine odobreno je 8 zahtjeva za 

opremanje hladnjača, te odobreno ukupno 400.000,00 kuna, dok je u razdoblju od 2011. - 2015. 

godine je odobreno 2 zahtjeva i iznos 100.000,00 kuna. U 2016. i 2017. godini nije bilo podnesenih 

zahtjeva. 

 

 

2. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač 

 

Svake godine divljač koja se nalazi unutar zajedničkih lovišta počini velike štete na 

poljoprivrednim usjevima, kao i na voćnjacima. Budući da se poljoprivredne površine obrađuju, 

divljači je sužen životni prostor u kojem se može zadržavati. Osim navedenog, veliki se problemi 

javljaju krčenjem sve drvenaste vegetacije, kako u poljima tako i u kanalima čime divljač gubi svoje 

prirodne zaklone. Radi osiguranja potrebnog prostora za divljač lovačka društva bi trebala kupovati 

zemljišta koja se ne bi obrađivala, već bi se ostavljala kao prirodna staništa. 

 

U ovoj mjeri aktivnost za koju se dodjeljuje potpora je kupovina zemljišta na kojem se osniva 

remiza za divljač. Intenzitet potpore iznosi 50% od ukupne vrijednosti ulaganja, a najveći iznos je  

10.000,00 kuna po zahtjevu. U programskom razdoblju od 2005. - 2010. godine odobreno je 36 

zahtjeva za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač i iznos 330.034,05 kuna, dok je u 

razdoblju od 2011. - 2015. godine bilo odobreno 18 zahtjeva i iznos 170.150,00 kuna. U 2016.  i 2017. 

godini nije bilo podnesenih zahtjeva.  

 

 

3. Razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma 

 

U cilju razvoja lovnog turizma na području Županije potrebno je obnoviti i izgraditi 

smještajne kapacitete u lovačkim domovima i lovačkim kućama. Provedbom ovog Projekta, ponuda 

davatelja usluga u lovstvu podigla se na višu razinu i na taj način su se ispunili uvjeti za davanje 

cjelokupne usluge zainteresiranim lovcima. 

 

Lovački smještajni kapaciteti su tijekom ratnih djelovanja u Domovinskom ratu devastirani, 

uništeni i dobrom mjerom srušeni, te su lovozakupnici preuzimanjem lovišta nakon mirne reintegracije 

zatekli ruševine. Objekte su lovačka društva sukladno svojim mogućnostima, pokušala dovesti u  

stanje da budu mjesta za okupljanje pred lov ili mjesta gdje mogu organizirati druženje. Postojeće 

objekte društva ne mogu obnoviti zbog nedostatnih financijskih sredstava, te im je potrebna 

financijska pomoć. Ista je situacija i sa zakupnicima i koncesionarima državnih lovišta koji bi trebali 

izgraditi svoje smještajne kapacitete za prijem gostiju te na taj način zaokružili svoju ponudu u lovištu, 

kako korisnici usluga ne bi trebali smještaj tražiti izvan lovišta. 

 

U ovoj mjeri aktivnosti za koje se dodjeljuje potpora su izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, 

opremanje i uređenje objekata u vlasništvu lovačkih društava namijenjenih lovnom turizmu. 

 

Intenzitet potpore iznosi 50% od ukupne vrijednosti ulaganja, a najviši iznos je  30.000,00 

kuna po zahtjevu. U programskom razdoblju od 2005. - 2010. godine odobreno je 4 zahtjeva i iznos 

120.000,00 kuna, dok je u razdoblju od 2011. - 2015. godine je bilo odobreno 33 zahtjeva i iznos 

770.787,00 kuna. U 2016. godini je odobreno 9 zahtjeva i iznos 120.411,00 kuna. U 2017. godini je 

odobreno 10 zahtjeva i iznos 155.230,00 kuna.  
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Tablica 1. Pregled dodijeljenih potpora u 2017. godini 

 Lovačko društvo Iznos potpore (kn) 

 "Gavran" d.o.o. Kućanci 30.000,00 

 "Gavran" d.o.o. Kućanci 17.150,00 

 "Fazan" Laslovo 10.050,00 

 "Jelen" Kopačevo 29.670,00 

 "Srnjak" Erdut 10.500,00 

 "Jastreb" Josipovac-Višnjevac-Retfala  9.430,00 

 "Kobac" Vladislavci 9.200,00 

 "Vepar" Vardarac 30.000,00 

 "Fazan" Darda 2.900,00 

 "Jastreb" Josipovac-Višnjevac-Retfala 6.400,00 

Ukupno  155.300,00 
Izvor: Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije 

 

 

4. Unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači 

 

Daljnji razvoj lovstva i lovnog turizma, nametnuo je potrebu ulaganja u lovnu infrastrukturu u 

lovištima, kao i opremu za sprječavanje nastajanja štete od divljači. 

 

Prateći rad lovačkih društava na području Županije vidljivo je da lovačka društva sve više ulažu u 

obnovu lovne infrastrukture u lovištima. Lovnu infrastrukturu u lovištu osim čeka i drugih objekata čine  i 

pojilišta i hranilišta kojima je svrha osiguranje uvjeta za postavljanje dovoljne količine hrane i vode za 

divljač u lovištu. Lovačka društva zbog sve većih šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama i trajnim 

nasadima koji su unutar lovišta nabavljaju i potrebnu opremu za sprječavanje tih šteta. 

 

U ovoj mjeri aktivnost za koju se dodjeljuje potpora je izgradnja ili obnova lovne 

infrastrukture u lovištima kojima gospodare korisnici, te nabavu opreme za sprječavanje šteta od 

divljači. Intenzitet potpora iznosi do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a maksimalno 

5.000,00 kuna. U razdoblju od 2014. - 2015. godine je odobreno 9 zahtjeva i iznos 31.979,00 kuna. U 

2016. godini je odobreno 6 zahtjeva i iznos 20.644,00 kuna. U 2017. godini je odobreno 6 zahtjeva i 

22.675,00 kuna. 
 

Tablica 2. Pregled dodijeljenih potpora od 2017. godine 

 Lovačko društvo Iznos potpore (kn) 

 "Patka" Dalj 4.611,00 

 "Mursa" Osijek 4.634,00 

 "Kuna" Vuka 4.490,00 

 "Srnjak" Erdut 1.960,00 

 "Jelen" Našice  5.000,00 

 "Srndać" Karanac 1.980,00 

Ukupno  22.675,00 
Izvor: Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije 

 

 

5. Ozakonjenje lovačkih kuća 

 

Bogatstvo naših lovišta potrebno je predstaviti domaćim i stranim lovcima, a najbolji način za 

to je kroz jedan od oblika selektivnog turizma, odnosno lovni turizam. Da bi se lovni turizam na 

području Županije razvijao potrebno je legalizirati nezakonito izgrađene lovačke kuće, koje su lovačka 

društva izgrađivala unazad nekoliko desetaka godina. 
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Izvori financiranja lovačkih društava su članarine lovaca, koje nisu dostatne za provedbu 

postupka legalizacije izgrađenih objekata s toga im je potrebna financijska pomoć, koju mogu ostvariti 

kroz realizaciju ovoga Projekta. 

 

Kako bi osigurali potrebne kapacitete za smještaj gostiju, Županija već dodjeljuje potpore za  

izgradnju i uređenje lovačkih kuća, te se uz potporu za Ozakonjenje lovačkih kuća osiguravaju 

potrebni uvjeti za razvoj lovstva, kao jednog od oblika turističke ponude Županije. 

 

U ovoj mjeri aktivnosti za koju se dodjeljuje potpora su troškovi ishođenja rješenja o 

izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog ozakonjenja. Intenzitet 

potpore iznosi 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najveći iznos je 10.000,00 kuna. U 

razdoblju od 2014. - 2015. godine je odobreno 5 zahtjeva i iznos 43.252,00 kuna. U 2016. godini su 

odobrena 3 zahtjeva i iznos 13.160,00 kuna. U 2017. godini su odobrena 3. zahtjeva i iznos 15.160,00 

kuna. 
 

Tablica 3. Pregled dodijeljenih potpora od 2017. godine 

 Lovačko društvo Iznos potpore(kn) 

 "Kuna" Levanjska Varoš 6.550,00 

 "Srndać" Kešinci 7.110,00 

 "Fazan" Budrovci 1.500,00 

Ukupno  15.160,00 
Izvor: Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije 

 

 

6. Sudjelovanje na manifestacijama 

 

Važnu ulogu u promicanju lovstva, kao i u predstavljanje potencijala u lovnom turizmu 

sigurno imaju razne manifestacije, stoga se potpore dodjeljuju za organiziranje manifestacija i 

sudjelovanje na njima. Pod manifestacijama se podrazumijevaju: sajmovi, festivali, smotre, natjecanja 

i druge slične manifestacije od značaja za razvoj i unaprjeđenje lovstva, te predstavljanje Županije kao 

aktivnog sudionika u razvoju lovstva. 

 

U mjeri aktivnost za koju se dodjeljuje potpora korisnicima je organiziranje ili sudjelovanje na 

manifestacijama. Pod manifestacijama podrazumijevaju se: sajmovi, festivali, smotre, natjecanja i 

druge slične manifestacije od značaja za razvoj i unaprjeđenje lovstva, te predstavljanje Županije kao 

aktivnog sudionika u razvoju lovstva. Pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se troškovi vezani 

uz zakup prostora, kao i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s manifestacijom. 

 

Intenzitet potpore iznosi 50% opravdanih troškova organizatora, odnosno sudionika 

manifestacije. Najveći iznos potpore za organizatora manifestacija je do 30.000,00 kuna, a za 

sudionika manifestacije do 5.000,00 kuna. U razdoblju od 2014. - 2015. godine je odobreno 16 

zahtjeva i iznos 107.500,00 kuna. U 2016. godini su odobrena 3 zahtjeva i iznos 49.410,00 kuna. U 

2017. godini su odobrena 3. zahtjeva i iznos 40.030,00 kuna.  

 

Tablica 4.  Pregled dodijeljenih potpora od 2017. godine 

 Lovačko društvo Iznos potpore (kn) 

 Lovački savez Osječko-baranjske županije  9.740,00 

 "Jelen" Kopačevo 28.990,00 

 Kinološko društvo Đakovo 1.300,00 

Ukupno  40.030,00 
Izvor: Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije 
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7. Unošenje divljači u zajednička lovišta 

 

Lovački savez Osječko-baranjske županije u cilju povećanja brojnog stanja pojedine vrste 

divljači, zeca običnog i fazana, osmislio je projekt "Unošenje i čuvanje divljači u zajedničkim 

lovištima", te predložio Županiji njegovu zajedničku provedbu. Provedba navedenog projekta 

doprinijela bi razvoju i unaprjeđenju stanja u lovištima na području Osječko-baranjske županije. 

 

Projekt je vezan uz unos kavezno uzgojenih zečeva divljih starosti 7-8 mjeseci, kao i fazanske 

divljači (prvo unos u prihvatilište-kombinirani uzgoj) iz umjetnog uzgoja. Projekt će se provoditi u 

zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije. Divljač će se unositi na način da se  

zec divlji unosi u zajednička lovišta na području jednog lovnog ureda, a fazan na području drugog 

lovnog ureda. Na ovaj način bi se izbjegao unos obje vrste na istom, odnosno bliskom području. 

 

U ožujku 2012. godine izrađen je Elaborat "Unošenje i čuvanje divljači u zajedničkim 

lovištima na području Osječko-baranjske županije", a u cilju razvoja i unapređenja brojnog stanja sitne 

divljači. Elaborat su izradili djelatnici Katedre za lovstvo Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. 

 

U zajednička lovišta na području Osječko-baranjske županije je tijekom provedbe projekta od 

2011. - 2016. godine ispušteno 17.736 kljunova fazanske divljači i 2.042 repova zeca običnog. Iznos 

utrošenih sredstava u ovom periodu provedbe projekta je 2.100.000,00 kuna od čega je Županija 

sudjelovala sa 1.050.000,00 kuna. 

 

Skupština Osječko-baranjske županije je početkom 2017. godine donijela Izmjene i dopune 

Programa za unaprjeđenje lovstva i Izmjene i dopune Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na 

području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/17.). Važno je istaknuti kako 

sukladno Programu i Odluci zahtjev za ovu mjeru podnosi svako lovačko društvo pojedinačno. 

Intenzitet potpore iznosi 50% opravdanih troškova ulaganja. Najveći iznos potpore je do 10.000,00 

kuna. U 2017. godini je podneseno 10 zahtjeva i odobreno je 36.600,00 kuna. 

 

Tablica 5. Pregled dodijeljenih potpora od 2017. godine 

 Lovačko društvo Iznos potpore (kn) 

 "Jelen" Jagodnjak 2.000,00 

 "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci 1.800,00 

 "Jastreb" Popovac 9.500,00 

 "Jelen" Sarvaš 2.000,00 

 "Jarebica" Viškovci-Forkuševci-Široko Polje 1.800,00 

 "Kobac" Vladislavci 4.500,00 

 "Lisica" Punitovci 3.000,00 

 "Jelen" Bolman 4.000,00 

 "Jastreb" Popovac 3.200,00 

 "Fazan" Darda 4.800,00 

Ukupno  36.600,00 
Izvor: Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije 

 

 

8. Pokriće troškova isplate šteta od divljači 

 

Lovačka društva imaju velike problem radi nastalih šteta od divljači i oko načina  isplate šteta 

oštećenicima. Jedan od načina je dodatno financijsko opterećenje članova društva, te na taj način 

prikupljena sredstva isplate oštećeniku. Najbolje je kada se štete dogovorno rješavaju, ali to se događa 

kada su štete manje. Problem nastaje kada se blokira račun lovačkog društva i ovrhom se podmiri 

oštećenik. Slijedom navedenog Županija je pokrenula projekt Pokriće troškova isplate šteta od 

divljači. 
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U ovoj mjeri pod opravdanim troškovima podrazumijevaju se opravdani troškovi vezani za 

isplatu šteta nastalih u prometu na području Županije naletom vozila na divljač, a koje su isplaćene 

temeljem pravomoćne sudske presude. Intenzitet potpore iznosi 50% opravdanih troškova ulaganja. 

Najveći iznos potpore je do 10.000,00 kuna. U 2017. godini je odobreno 10 zahtjeva i iznos 73.657,00 

kuna.  
 

Tablica 6. Pregled dodijeljenih potpora od 2017. godine 

 Lovačko društvo Iznos potpore (kn) 

 "Mursa" Osijek  1.760,00 

 "Garav dol" Tomašanci-Ivanovci 5.807,00 

  "Jarebica" Antunovac 10.000,00 

 "Jelen" Sarvaš 5.870,00 

 "Jelen" Sarvaš 4.280,00 

 "Jastreb" Čepinski Martinci 8.810,00 

 "Fazan" Potnjani 9.600,00 

 "Garav doč" Tomašanci-Ivanovci 9.680,00 

 "Jastreb" Popovac 7.850,00 

 "Fazan" Potnjani 10.000,00 

Ukupno  73.657,00 
Izvor: Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije 

 

 

III. IZVJEŠĆE MINISTARSTVU O UTROŠENIM SREDSTVIMA 

 

 Sukladno članku 27. stavku 5. Zakona dužnost Županije je Ministarstvu poljoprivrede 

dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima iz točke 1. i 4. ovoga članka. Upravni odjel za poljoprivredu 

i ruralni razvoj je dopisom KLASA: 323-01/17-01/45 URBROJ: 2158/1-01-12-17-1 od 29. lipnja 

2017. godine dostavio predmetno izvješće o utrošenim sredstvima za 2016. godinu. 

 

 Tijekom 2017. godine je vlasnicima zemljišta bez prava lova je isplaćeno kako slijedi: 

- Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji iznos od 47.893,71 kuna, 

- Ružici i Jaki Andabak kao vlasnicima šumskog zemljišta iznos od 2.124,07 kuna, 

- Izvor osiguranju d.d. Zagreb kao vlasniku šumskog zemljišta iznos od 721,22 kuna. 

 

 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 

Iz podataka sadržanih u Izvješću vidljivi su značajni pomaci koji su učinjeni kvalitetnom 

suradnjom Županije i lovačkih društava u mnogim područjima lovstva. Jedan od temelja ove uspješne 

suradnje nesumnjivo je Program unaprjeđenja lovstva. Temeljna intencija ovog planskog dokumenta, 

čiji je rok provedbe pet godina 2016. - 2020. jest različitim projektima stvoriti preduvjete za održivi 

razvoj lovstva na području Županije te omogućiti lovačkim društvima da lakše zadovolje izuzetno 

visoke standarde koje pred njih postavlja najnovija zakonska regulativa (Zakon o lovstvu i Zakon o 

veterinarstvu). Ozbiljnost kojom je Županija pristupila realizaciji ovoga Programa vidljiva je kroz 

provedbu projekata obuhvaćenih Programom. 

 

Kroz projekte su podnositelji zahtjeva prepoznali svoje potrebe u provedi zakonskih odredbi 

po kojima su dužni postupati u gospodarenju lovištima. Kroz mjeru opremanje hladnjača za prihvat 

mesa rješavaju probleme oko daljnjeg postupka sa divljačinom poslije odstrjela, kupovinom zemljišta 

za osnivanje remiza za divljač se poboljšavaju stanišni uvjeti za divljač, uređenjem lovačkih domova 

kroz mjeru razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma se dodatno poboljšava pružanje usluga u lovištima. 
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Razvoj i unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači je 

mjera koju su lovci rado prihvatili i njome se grade novi lovnogospodarski i lovnotehnički objekti, 

odnosno objekti kojima se lovci služe u gospodarenju lovištima. Sam naziv nabava opreme za 

sprječavanje šteta od divljači jasno govori kako lovci vode brigu i o ostalim dionicima prostora, 

odnosno poljoprivrednicima na način sprječavanja šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama.  

 

Veliki broj lovačkih društava nema uređene imovinsko-pravne odnose na nekretninama, 

odnosno lovačkim domovima u lovištima. Na ovaj se način kroz mjeru ozakonjenje lovačkih domova 

pomaže lovačkim društvima da ih ozakone i na taj način riješe navedenu problematiku. 

 

Sudjelovanje na manifestacijama je interesantna mjera koju su korisnici prepoznali i na ovaj 

način im je olakšan odlazak na manifestacije na kojima mogu prikupljati korisne informacije 

proširivati znanja iz lovačke kulture. Kroz mjeru unošenje divljači u zajednička lovišta lovačkim 

društvima je olakšano udovoljavanje propisima lovnogospodarskih osnova za propisom matičnog 

fonda sitne divljači zeca običnog i fazana. 

 

Mjera pokriće troškova isplate šteta od divljači lovačkim društvima izuzetno je dobro došla, 

jer im je to velika pomoć u isplati nastalih šteta u prometu koje nastaju naletom vozila na divljač. Na 

prometnicama je štete sve više i pitanje je koliko će to opterećenje utjecati na opstojnost lovačkih 

društava jer su naleti na divljač česti na prometnicama. U cilju prepoznavanja ove problematike isplate 

šteta od divljači sada je aktualna  mjera Pokriće troškova police osiguranja lovišta koje lovačka 

društva sklapaju s osiguravajućim kućama. Police se povećavaju ukoliko bude isplata šteta na 

prometnicama, a podaci govore kako se štete sve više događaju. Zbog povećanja iznosa polica 

osiguranja lovačka društva imaju problem oko ugovaranja polica, te će se provedbom ove mjere 

olakšati rješavanje ovoga problema. 

 

Županija je prepoznala vrijednost provedbe projekata koji imaju za cilj unaprjeđenje lovstva, 

te je i u 2017. godini izdvojila značajna sredstva u zadovoljavanju potreba lovaca u gospodarenju 

lovištima na području Županije, koje su oni iskazivali podnošenjem zahtjeva za pojedine mjere. 

 


