
Temeljem članka 29. stavak 7. i članka 30. stavak 4. i 5. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" 

broj 140/05., 75/09., 153/09., 14/14., 21/16., 41/16. i 67/16.) 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 "Zec" Donja Motičina lovozakupnika u 

zajedničkom lovištu XIV/175 - "Donja Motičina", uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 27. sjednici 21. veljače 2017. godine 

 

 

 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/175 - "Donja Motičina" 
 

 

 

1. Lovačkom društvu "Zec" Donja Motičina, produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u 

zajedničkom lovištu broj: XIV/175 - "Donja Motičina" (Klasa: 323-01/07-01/3; Urbroj: 2158/1-

01-04-07-7 od 4. travnja 2007. godine) za razdoblje od 1. travnja 2017. godine do 31. ožujka 

2027. godine. 

 

2. Osječko-baranjska županija i Lovačko društvo "Zec" Donja Motičina 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 "Zec" Donja Motičina 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 "Zec" Donja Motičina 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 "Zec" Donja Motičina 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. 

 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-8 

 

Osijek, 21. veljače 2017. 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević, v.r. 

 

 

 


